ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, СТАРОЗАГОРСКА СВЕТА
МИТРОПОЛИЯ, ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –
БАН, НАУЧЕН АРХИВ НА БАН И РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА

„Културно-просветна и благотворителна дейност на
Българската православна църква в периода от Освобождението до
средата на ХХ в.“

Национална научна конференция

ПРОГРАМА
Стара Загора, 20-21 септември 2022 г.
Научният форум е посветен на няколко годишнини: 130 години от
откриването през 1892 г. на Българска духовна семинария в Цариград,
чиито пръв ректор е архимандрит Методий; 120 години от освещаването на
храм „Свето Рождество Христово“ в Шипка и 100 години от кончината на
първия Старозагорски митрополит Методий.

20 септември 2022 г., вторник
Зала „Славейков“, Община Стара Загора
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. дин Лизбет Любенова
9,00-10,00 – Регистрация на участниците
10,00-10,15 – Откриване на конференцията – приветствие от г-н Живко
Тодоров – кмет на община Стара Загора
10,15-10,30 – Слово на Негово Високопреосвещенство Старозагорския
митрополит Киприан

Пленарно заседание
Водещ: проф. дин Лизбет Любенова
10,30-10,45 – проф. дин Лизбет Любенова – Духовният свят на
митрополит Методий
I заседание
Секция: Митрополит Методий и неговата родолюбива културнопросветна дейност
10,45-11,00 – доц. д-р Костадин Нушев (СУ „Св. Климент Охридски“)
„Християнската културно-просветна дейност на митрополит Методий
Кусев в светлината на неговите религиозно-нравствени, църковни и
педагогически възгледи“
11,00-11,15 - Елена Дюлгерова (СУ „Св. Климент Охридски“)
„Опит за сравнителен анализ на християнските културно-просветни и
апологетични възгледи на митрополит Методий Кусев и проф. архим. д-р
Евтимий Сапунджиев
11,15-11,30 д-р Симеон Цветков (РИМ - В. Търново), гл. ас. д-р
Николай Хрисимов (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий")
Един непознат и неосъществен проект за параклис и паметник на
националните герои, загинали на Бузлуджа през 1868 г., по идея на
митрополит Методий (Кусев)
11,30-11,45 – д-р Мариана Минкова (РИМ-Стара Загора) проф. Иван Т.
Иванов (Тракийски университет-Стара Загора)
Митрополит Методи Загорски и Боруйската мала света гора
11,45-12,00 – инж.Христина Ненчева, инж.Здравка Ненчева (Родова
фондация "Митрополит Методий Кусев")
Архимандрит Методий Кусев – протосингел на Пловдивската епархия
(1873 – 1880 г.)
12,00-12,20 – Дискусия
12,20-13,00
–
Откриване
на
фото-документална
изложба
„Старозагорският митрополит Методий“, парк „Пети октомври“
13,00-14,30 - Обедна почивка

II заседание
Секция: „Културно-просветна и благотворителна дейност на
Българската православна църква в периода от Освобождението до
средата на ХХ в.“
Водещ: проф. д-р Даниел Вачков
14,30-14,45 - доц. д-р Валентин Китанов, докторант Ани Дурчова,
(ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград)
„Благотворителни инициативи на православен храм „Св. Троица“ – Банско
от края на XIX до средата на XX век“ (по документи от ДА – Благоевград)
14,45-15,00 - гл.ас. д-р Росен Русанов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий)
Културно-образователна и милосърдна дейност на епархийските власти на
Търновска епархия 1901-1935 г.
15,00-15,15 - гл. ас. д-р Стефан Шивачев (РИМ – Пловдив)
„Ролята на Врачански митрополит Климент – наместник-председател на
Светия синод през периода 1928-1930 г. за културно-просветната и
благотворителна дейност на Българската православна църква”
15,15-15,30 - д-р Маргарита Загарова (ПУ „Паисий Хилендарски“)
Бачковската света обител – духовна крепост на културата и духовността
на българския род
15,30-15,45 - Светлана Кръстева (Държавен архив – Видин)
Дарителската дейност на Видински митрополит Кирил – документални
свидетелства в Държавен архив – Видин
15,45-16,00 - Юлий Йорданов (Съюз на българските писатели)
Благотворителната и културно-просветната мисия на православните
будители от Видинска епархия – страдалци на мракобесието тоталитарно
16,00-16,20 – Дискусия
16,20-16,45 – Кафе пауза
III заседание
Представяне на сборник с неиздавани ръкописи на митрополит
Методий
Водещ: проф. дин Лизбет Любенова

16,45-17,00 – проф. д-р Лизбет Любенова
Представяне на сборник с неиздавани ръкописи на митрополит Методий
17,00-17,15 – д-р Галя Господинова (Научен архив – БАН)
Просветно – възпитателният характер отразен в богословските трудове на
митрополит Методи Кусев
17,15-17,30 – д-р Силва Маринова (Научен архив на БАН)
Неиздаденият трактат на Митрополит Методи Кусев „Абсолютният
(трансцедентален) център на вселената“. Опити за умозрително
богословие, продиктувани от културно-просветните стремежи
на
Старозагорския митрополит
17,30-18,00 – Дискусия
21 септември 2022 г. - сряда
Зала 33, РИМ – Стара Загора
IV заседание
Водещ: протойерей доц. Людмил Малев
9,30-9,45 - протойерей доц. Людмил Малев (ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий”)
Епархийските летовища на Търновската митрополия в края на 30-те и
началото на 40 години на ХХ в.
9,45-10,00 - д-р Мирослав Ангелов
Развитие на културно-просветната и благотворителна дейност във
Врачанска епархия по време на управлението на митрополит Климент
(1914 - 1930 г.)
10,00-10,15 - Христина Грозданова, Панайот Панов (РИМ-София)
Икони на Антон Митов и Иван Мърквичка в Софийската духовна
семинария
10,15-10,30 - Галинтин Караславов (Държавен архив-Стара Загора)
Поръчката на икони за храма на Аязмото в периода 1896-1904 г.
10,30-10,45 – Райна Антонова-Тончева (Регионален исторически музей
– Стара Загора)
Благотворителната дейност на Старозагорска митрополия

10,45-11,00 - Таня Великова (Държавен архив – Русе)
Дейността на митрополит Михаил Доростолски и Червенски като
председател на русенския клон на Български червен кръст
11,00-11,15 - Надежда Цветкова (Държавен архив – Русе)
Благотворителната дейност на Съюза за закрила на децата-клон Русе под
председателството на Митрополит Михаил.
11,15-11,30 – Дискусия
11,30 – Закриване на конференцията

