РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА„ХРИСТО БОТЕВ” – ВРАЦА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА

„Миналото на родния край – послание към бъдещето”
Четиринадесета регионална краеведска конференция

„Дунав – път през времето, мост между светове”
15 ноември 2017 година
9.30-10.00
10.00-10.10

Регистрация на участниците
Откриване на конференцията
Първа сесия – ръководител Калина Тодорова

10.10-10.20 „Значение на Дунав за оформяне архитектурния облик на Видин след
Освобождението” – Наталия Николова и Галина Стоянова, Регионална
библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин
10.20-10.30

„Ролята на пристанището в гр. Лом за икономическото израстване на
града от края на ХІХ в. до 40-те години на ХХ в.” – Ангелина Емилова,
Държавен архив - Монтана

10.30-10.40

„Риболовът като поминък в Ломския край през първата половина на
ХХв.” – Мариан Замфиров, Държавен архив – Монтана

10.40-10.50

„Поява на женските дружества в област Монтана и тяхната просветна и
благотворителна дейност” – Юлия Андреева, Регионална библиотека „Гео
Милев” - Монтана

10.50-11.00

„История на мелничарите от рода Сабадош” – Венелин Сабадошев –
Козлодуй

11.00-11.10

„Дунав при Оряхово, България – реката на Европа” - Нели Кузманова и
Диляна Христова - НЧ “Надежда 1871”- Оряхово

11.10-11.20

„Нови археологически открития в Оряхово в контекста на историческото
развитие на града” – д-р Евгения Найденова, Исторически музей – Оряхово

11.20-11.30

„Щрихи от км 678” – Василка Цачева – Бяла Слатина

11.30-11.40

„В един оряховски дом с много история” – един филм на д-р Евгения
Найденова, Исторически музей – Оряхово

11.40-11.50

„Бележити личности, родени и свързани с Оряхово” – Светлина Берова –
Бяла Слатина

11.50-12.00

„Цветя по водите - късчета от изгубения Рай” – Весела Пелова – Държавен
архив – Враца
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12.00-12.10 „Да преминеш реката” – една експедиция на Мая Антова и историците от СУ
„Христо Ботев” - Враца
12.10-12.20 „Река Дунав - път на книжовността” – д-р Деница Петрова, Исторически
музей – Оряхово
12.20-12.40

Кафе пауза

Втора сесия – ръководител Румяна Цветкова
12.40-12.50

„Власите в „Карта на времето” – Дигитален архив на регион Враца – ХХ
век” – Калина Тодорова – Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца

12.50-13.00

„През Дунава пренесли и в душите нанесли – сърбенишки родилни,
сватбени, погребални и поменни обичаи” – Офелия Крумова, НЧ „Пробуда –
1927” – Софрониево

13.00-13.10

„Фиу Мъртурия и баене за аплекате и уроки” – Светла Мейцова, НЧ
„Пробуда – 1927” – Софрониево

13.10-13.20

„Край Дунава - обичаи и традиции в Долни и Горни Вадин” – Анелия
Спасова и Нина Борисова, НЧ „Съзнание - 1927”– Долни Вадин

13.20-13.30

„Река Дунав - път и граница: три обичая на власите от Видинско” –
Десислава Божидарова – РИМ – Видин

13.30-13.40 „Празнично-обреден живот на влашкото население в Северозападна
България” – Силвия Гарванска – РИМ – Враца
13.40-13.50

„Традиционни сватбени обичаи на власите в Северозапада България –
паралели с традиционната врачанска сватба” - Недка Димитрова, Силвия
Гарванска – РИМ – Враца

13.50-14.00

„Още за разбитата Ботева чета” – Ивана Захариева – Враца

14.00-14.10

„Река Дунав - в съдбата и делата на видните врачански търговци Козма
Тричков и Иванчо Младенов” - Светла Димитрова – СУ „Козма Тричков”

14.10-14.20

„Домът на Дано Йончев, граден от три поколения врачани” - по спомените
на Красимира Йончева, представени от Весела Пелова

14.20-14.30

„Писма от кантората на Димитър Бошнаков във Виена” – Ани Саргавакян

14.30-14.40

„Гостиля по пътя към Искър и Дунав” – Виолета Кръстева – НЧ „Развитие
– 1892” – Бяла Слатина

14.40-14.50

„От Враца до Дунава” – д-р Анета Дилова, Враца

14.50-15.00 „Езикови особености на личните имена от крайдунавска България” – гл. ас.
д-р Надежда Николова, ИБЕ - БАН – София
15.00-15.30

Дискусия и закриване на конференцията
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