Информация за изпълнение на етап на проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.
Основна научна област:
Обществени науки
№ на договор:
ДН15/4
Начална и крайна дата на проекта:
11.12.2017- 11.12.2020
Заглавие на проекта:
Създаване на модел на опазване, социализация и популяризиране на християнските
паметници в България
Базова организация:
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Партньорски организации:
Не е приложимо
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Проф. д-р Мария Стефанова Николова
Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап:
60 000 (шейсет хиляди) лева
Интернет страница на проекта (ако има такава):
cho.unibit.bg
Научни публикации по проекта:
Доклади на международни конференции -15. От тях с импакт фактор - 4
Доклади на конференции с международно участие - 5
Публикации в сборници - 9
Общо публикации по проекта - 15
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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
1. Определяне на локални структури (пилотни общини), където да се
осъществяват планираните проучвания по проекта с цел изпълнение на
поставените задачи и постигане на целите, заложени в проекта.
2. Изготвяне и провеждане на базова анкета в пилотните общини с цел
определяне параметрите и локацията на конкретните теренни
изследвания. Провеждане на анкетни проучвания сред населението с цел
определяне отношението и нагласите относно опазването на
християнското наследство
3. Провеждане на работни срещи по места с представители на местната
власт, културни институции, Българска православна църква и отделни
граждани, както и установяване и поддържане на контакти и
координиране на информацията.
4. Маркиране на спецификата на дейността в културната традиция за всяка
структура.
5. Провеждане теренни проучвания по места с цел разкриване спецификата
на политиките и дейностите по опазване на религиозното наследство.
Събиране на емпиричен материал за последващ анализ и обработка.
6. Анализ и обобщение на информацията.
7. Популяризиране на проекта чрез представяне на дейностите и научните
резултати на национални и международни научни форуми.
8. Изследване на добри практики от чуждия опит и генериране на знания за
дейности по опазване на християнските паметници.
9. Изнасяне на научни съобщения и доклади, в това число и с импакт
фактор, представящи резултатите от извършените фундаментални научни
изследвания по време на първия етап на проекта.
10. Провеждане на научен семинар, отчитащ научните резултати от
извършените фундаментални научни изследвания по време на първия
етап на проекта
11. Създаване сайт на проекта на сайта на УниБИТ, съдържащ актуална
информация за резултатите от дейността на екипа. Постоянно
актуализиране информацията на сайта.
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Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:

Бележка2

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Ръководител на научния колектив
Проф. д-р Мария Стефанова Николова
Участници:
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Проф. дфн Иванка Янкова
Проф. д-р София Василева
Доц. д-р Силвия Станчева
Ст.преп. д-р Вяра Николова
Докторант Деница Димитров
Василка Караиванова - студент
Партньорска организация:
Не е приложимо
Участници:

Партньорска организация:
Не е приложимо

Участници:

Партньорска организация:
Не е приложимо

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на
всеки участник като включите и участниците, които са работили по проекта не
през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант
(ПД), докторанти (ДО) или студенти (СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
I Проведени теренни проучвания в избраните пилотни общини. Теренните проучвания
включват: 1. Предварителна подготовка на база проведена анкета с представителите на
местната власт и определяне на обектите и насоките на изследванията. 2. Проведени
работни срещи по проблемите на опазването на християнските паметници с представители
на местните власти, /в избраните пилотни общини/, културните институции, Българска
православна църква и отделни граждани; Подготвяне и провеждане на анкети за граждани
и анкети за специалисти;. Обобщаване и анализиране на резултатите от анкетните
проучвания.
По време на теренните изследвания бе маркирана спецификата на местните политики по
опазване, популяризиране и социализирането на християнските паметници. Във всяка
община бе отбелязано активното участие на местното население, както и на бизнеса в
опазването и социализирането на християнските паметници, като се откроиха и
специфики: в Община Смолян приоритетно е възстановяването на стари разрушени и
полуразрушени храмове във всички населени места; в Община Варна приоритетно е
опазването и социализирането на храмовете чрез включването им в туристически
маршрути; в Община Болярово като гранична община се възстановяват и строят нови
храмове, както и се полагат грижи и за църкви, останали на територията на Република
Турция. Във всички общини дейностите са по инициатива на БПЦ, местната власт,
бизнеса и обикновени граждани.
II. Проучване на чуждия опит
През първия етап на проекта беше изследван опитът на други страни в социализирането и
интегрирането на православните паметници в съвременна градска среда. Наблюденията
бяха споделени в научни доклади на национална конференция с международно участие
III. Научно-изследователска дейност
Извършена е научно-изследователска дейност по темите, определени в научните задачи на
проекта. Осъществени са 15 научни публикации, 4 от които са публикувани в чужбина в
издания с импакт фактор.
IV. В края на първия етап на проекта бе проведен научен семинар, на който бяха
докладвани резултатите от извършените фундаментални научни изследвания по време на
първия етап на проекта
V. Създаден е сайт на проекта на сайта на УниБИТ, съдържащ актуална информация на
български и английски език за резултатите от дейността на екипа –http://cho.unibit.bg/
Приложимост на резултатите: В проекта в перспектива се предвижда повишаване
качеството на съществуващите практики за опазването на православните християнските
паметници с оглед на пълноценно личностно и общностно развитие.
Реализираните дейности по проекта ще допринесат за разширяване на сътрудничеството с
общини, национални, регионални и общински културни институции и след приключването
на проекта и ще създадат условия за ефективна интеграция на научната дейност между
УНИБИТ и тези културни институции.
Създаденото ново научно съдържание може да бъде използвано в обучението на бъдещи
специалисти в областта на културното наследство и туризма. Резултатите от
научноизследователската дейност на проекта могат да намерят приложимост в национални
и местни програми за развитие на туризма и проекти, свързани с развитието на локални
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политики по опазване, популяризиране и социализирането на християнските паметници.
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