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УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ 

гл. ас. д-р Мая Иванова, Кирило-Методиевски научен център при БАН 

 

 

І. НАЦИОНАЛНИ: 

 

1. VІ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, посветен 

на паметта на акад. Петър Динеков и 50 години от основаването на Института за 

литература, 29–31 октомври 1998 г., София (доклад „Михаил Воин в огледалото на 

Богородица“). 

 

2. Научна конференция на тема „Четенето и книгата“, 28–29 април 1999 г., Пловдив 

(доклад „Как чете средновековният славянски преписвач“). 

 

3. VІІ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, 

посветен на паметта на акад. Петър Динеков, 28–30 октомври 1999 г., София (доклад 

„Типове наслови в преписваческата традиция на Житието на Константин-Кирил“). 

 

4. ІХ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, посветен 

на паметта на ст.н.с. Стефан Кожухаров, 8–10 ноември 2001, София (доклад „Житието 

на Кирил в архивната сбирка на БАН – копия от преписите. Необходими указания“).  

 

5. Х Интердисциплинарен колегиум в памет на проф. Петър Динеков, 7–9 ноември 

2002, София (доклад „Текстът на Пространното житие на св. Константин-Кирил 

Философ от състава на до-Макариевите чети-минеи“). 

 

6. ХІ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, посветен 

на паметта на акад. Петър Динеков, 6–7 ноември 2003, София (доклад „Късните 

изследователски преписи на Пространното житие на Константин-Кирил Философ“). 

 

7. ХІІІ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, 

посветен на 90-години от рождението на проф. Б. Ангелов, 11–12 ноември, 2004, София 

(доклад „Южнославянските кирилски ръкописи на Пространното житие на 

Константин-Кирил Философ“). 

 

8. ХV Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет 

на акад. Петър Динеков, посветен на 1090 години от Успението на св. Климент 

Охридски, 23–25 ноември 2006 г., София (доклад „Пространното житие на св. Кирил в 

руските сборници“). 

 

9. Конференция на тема Методологически проблеми по описание на богослужебните 

книги. Посветена на светлата памет на проф. Христо Кодов (1901–1982), 21–22 юни 

2007, София (доклад в съавторство с Елена Садковска от Научния архив на БАН 

„Сбирка V в Научния архив на БАН“). 

 

10. ХVІІ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в 

памет на акад. Петър Динеков, 18–19 декември 2008 г., София (доклад „За неизяснените 

въпроси около Пространното житие на Константин-Кирил“). 
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11. ХVІІI Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в 

памет на акад. Петър Динеков, 19–20 ноември 2009 г., София (доклад „Смъртта в 

Пространното житие на Константин-Кирил“). 

 

12. Национална научна конференция с международно участие, посветена на 130-

годишнината от смъртта на отец Неофит Рилски: „Наследството на отец Неофит 

Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти“, 14–15 април 2011, 

София (доклад „Отец Неофит Рилски и Житието на св. Константин-Кирил“). 

 

13. ХХ Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура в 

памет на акад. Петър Динеков, 22–23 ноември 2011, София (доклад „Различният живот 

на Пространното житие на Константин-Кирил: фрагментите“). 

 

14. Юбилейна конференция „Архиви, професия и образование – реалности и стратегии” 

(по случай 60-годишнината от старта на българското професионално образование по 

архивистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 10-годишнината на 

специалността Архивистика и документалистика в Историческия факултет), 18–19 

април 2012, София (съвместен доклад с Цв. Величкова от Научния архив на БАН 

„Дигитален кирило-методиевски архив: проект между КМНЦ и НА на БАН“). 

 

15. ХХІ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в 

памет на акад. Петър Динеков, 22–23 ноември 2012, София (доклад на тема: „За 

малките архивни находки“). 

 

16. Участие в Национална кръглата маса „Европейски измерения на Кирило-

Методиевото дело“, организирана в рамките на честването на 1150-годишнината от 

Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий, провеждано под 

патронажа на Президента на Република България, 6 април 2013, София, Национална 

библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ (доклад на тема: „Практики в издаването на 

Пространното житие на Константин-Кирил: минало и настояще“). 

 

17. Конференция, организирана в рамките на лятна школа по проект BG051РО001 – 

3.3.06-0015 „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на 

културната памет, културното наследство и идентичности“, 23–27 юни 2014, Варна 

(доклад на тема: „Културната памет за първоучителите Кирил и Методий. Извори, 

митологеми, адаптация“). 

 

18. Collegium Cyrillometodianum в Кирило-Методиевския научен център, София, 4 

януари 2018 (тема: „Светите братя Кирил и Методий в творчеството на Ян Матейко“). 

 

 

ІІ. МЕЖДУНАРОДНИ: 

 

19. Паисиеви четения, 1 ноември 1999 г., Пловдив (доклад „Късните Шафарикови 

преписи на Пространното житие на св. Константин-Кирил“). 

 

20. Международен научен симпозиум „Славянските светии в историята на 

християнската църква”, 14–16 юли 2000 г., София (доклад „Лечителството. Дарът на 

отшелника“). 
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21. Международната научна конференция „В търсене на митичната тъкан/A la 

Recherche de la texture mythique“, 14–17 септември 2000 г., Пловдив (доклад „Ритуал и 

трансформации на мита в Пространното житие на св. Константин Философ“). 

 

22. Научна конференция „Акад. Петър Динеков – 90 години от рождението на учения-

хуманист“, 26–28 октомври 2000 г., София (доклад „Едно изречение от Пространното 

житие на св. Константин-Кирил. Лексикални варианти“). 

 

23. VІІ Мiжнародноп Кирило-Мефодiпвськоп конференцiп, 17–18 май 2002 г., Одеса, 

Украйна (доклад „Текстологические наблюдения над двумя списками Пространного 

жития св. Константина-Кирилла“). 

 

24. Пета международна хилендарска конференция на тема „Love of Learning and Devotion 

to God in Orthodox Monasteries“, 8–14 септември 2002 г., Рашка, Сърбия (доклад 

„Пространното житие на св. Константин-Кирил Философ в библиотеката на 

Соловецкия манастир“). 

 

25. Юбилейни Паисиеви четения, 1–7 ноември 2002, Пловдив (доклад „Отново за 

Белокриницкия препис на Пространното житие на св. Константин-Кирил Философ“). 

 

26. Международна научна конференция, посветена на 1120-годишнината от смъртта на 

славянския първоучител Методий на тема: „Проблеми на Кирило-Методиевото дело и 

на българската култура през ІХ–Х век“, 28 септември – 2 октомври 2005 г., София 

(доклад „Ръкописната традиция на Пространното житие на Константин-Кирил (според 

гл. ХVІІ–ХVІІІ)“). 

 

27. Международен симпозиум „Велика Моравия – Велики Преслав“, посветен на 1120-

годишнината от идването на Кирило-Методиевите ученици в България, 16–18 май 2006, 

Шумен (доклад „Пространното житие на Константин-Кирил Философ в ръкописен 

сборник от Руската национална библиотека“). 

 

28. Християнска агиология и народни вярвания (научна конференция по проект на 

МОН), 27–28 октомври 2006, София (доклад „Историята на българския св. Терапонт“). 

 

29. Международна конференция „Българският език и литература на кръстопътя на 

културите“, 21–22 май 2007, Сегед, Унгария (доклад „Една агиографска компилация за 

св. Константин-Кирил“). 

 

30. Международна научна конференция „Глаголица и кирилица – история и писмени 

паметници“, 6–7 юни 2007, Братислава, Словакия (доклад „Числовият модел в 

Житието на Кирил“). 

 

31. ХІV Международен конгрес на славистите, 10–16 септември 2008, Охрид, 

Македония (доклад „Общите поучения на Климент Охридски – конструкция и 

функционалност“). 

 

32. Международната научна конференция „Библейските преводи в славянската 

традиция и кирило-методиевските извори“, 10–16 септември 2009, Варна (доклад 
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„Употребата на думите  в Пространното житие на 

Константин-Кирил“). 

 

33. Международна научна конференция „Кирило-Методиевското културно наследство 

и националната идентичност на българите и словаците“, 11–13 ноември 2009, 

Братислава (доклад „Кириллические отрывки из Пространного жития св. Кирилла – 

научная проблематика“). 

 

34. Международна научна конференция „Современные проблемы археографии“, 25–27 

май 2010, Санкт Петербург (доклад „Собрания микрофильмов и фотокопий рукописей 

– проблемы научного описания“). 

 

35. Международен конгрес на медиевистите, 11–14 юли 2011, Лийдс, Великобритания 

(доклад „Ritual and Transformations of the Myth in the Slavonic Vita St Cyril”). 

 

36. Международна научна конференция, посветена на 25-годишнината от създаването 

на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ на тема: 

„Културният диалог между Изтока и Запада през вековете“, 24–25 ноември, 2011, 

София (доклад „Празникът на светите братя Кирил и Методий и католическите колежи 

в България (по архивни документи от Френския католически колеж „Св. Августин“ в 

Пловдив)“).  

 

37. Участие в кръглата маса „Перспективи на издаването на кирило-методиевските 

извори“, проведена в рамките на Международната научна конференция „Библейските 

понятия в славянската традиция: езикови, текстологически и културно-исторически 

аспекти“ (3 септември 2012, Варна). 

 

38. Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013, София): Кръгла 

маса „Кирилометодиевистика“ (доклад на тема: „Кирилометодиевистиката като 

университетска дисциплина“). 

 

39. Международна научна конференция на тема „100 години кирилометодиевистика в 

България“, 10–12 октомври 2014, София (доклад „Терминът кирилометодиелистика и 

неговите употреби“). 

 

40. IX интердисциплинарна конференция в Глогув, Полша, 12–15 април 2015, на тема: 

„Język. Religia. Tożsamość“ (с общ доклад с Мариола Валчак-Миколайчакова на тема: 

„Religijne elementy w bałkańskich tekstach folklore“). 

 

41. Международна научна конференция „35 години Институт за старословенска 

култура Прилеп“, 9–11 септември 2015, Кратово, Македония (с доклад на тема: 

„Житията на софийските мъченици“). 

 

42. Dzień akademicki, организиран от Университета „Адам Мицкевич“ в Познан и 

Българския културен институт във Варшава, посветен на св. Климент Охридски. 25 

ноември 2015, Варшава (встъпителен доклад: „Св. Климент Охридски през вековете“). 

 

43. Научна конференция на тема „Aktualne problemy bułgaristyki w Polsce“, 

организирана от Посолството на Република България и университета „Мария Кюри 
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Склодовска“ в Люблин, 10 декември 2015 г. (доклад на тема: „Мотивацията като 

фактор в езиковото обучение“). 

 

44. X Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna. Język. Religia. Tożsamość. Glogów, 3–

6 kwietnia 2016 (с общ доклад с Мариола Валчак-Миколайчакова на тема: „Anioły w 

tekstach bułgarskiego folkloru“). 

 

45. Międzynarodowa konferencja naukowa Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich 

znaczenie dziejowe. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 27–29 czerwca 2016 (с доклад на 

тема: „Ролята на наставника в житията на софийските мъченици от ХVI век“). 

 

46. XIV Klokwium Polsko-Bułgarskie. 21 listopada 2016, Poznań (с пленарен доклад 

„Слово за проф. Донка Петканова“). 

 

47. Международна конференция „Св. Климент Охридски в културата на Европа“, 

посветена на 1100 години от успението на св. Климент Охридски, 916–2016. 24–27 

ноември 2016, София (с доклад на тема „Климентовото слово за архангелите Михаил и 

Гавриил и култът към безплътните сили в България“). 

 

48. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze 

Słowian „Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach – symbiozy, migracje, 

ekskluzje religijne“, Lublin, 11–12 май 2017 r. (доклад на тема: „Кирил и Методий, 

тяхното дело и науката за тях“). 

49. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze 

Słowian „Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach – symbiozy, migracje, 

ekskluzje religijne“, Lublin, 11–12 май 2017 r. (доклад на тема: „Кирил и Методий, 

тяхното дело и науката за тях“). 

 

50. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych 

wiekach – symbiozy, migracje, ekskluzje religijne“, Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, 26–

28 юни 2017 r. (доклад на тема: „Стереотипи на верската представа за другия – за 

езичника, друговереца и еретика“). 

 

51. Humanistyka w przyrodzie w humanistyce. Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, 

Poznań, 23–24 ноември 2017 r. (с доклад на тема: „Ptaki i ich symbolika w 

średniowiecznych słowiańskich utworach o św. Cyrylu i św. Metodym“). 

 

52. Български форум: България и българитиката в променящия се свят, Lódż, 7–8 

декември 2017 (съвместен доклад с Адриана Ковачева от Познанския университет: 

Иванова, М., А. Ковачева. „Документи и дела. Една книга за България, издадена в 

Полша“). 

 

 


