
 ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПАВЛИКЕНИ - АНТИЧЕН И ВЕЧЕН"

На 20 април 2018 г. се проведе Втората научна конференция „Павликени
– античен и вечен“, организирана от Исторически музей – Павликени и Община
Павликени. В конференцията взеха участие 14 историци и музейни специалисти
от РИМ – Велико Търново,  ЕМО „Етър“  – Габрово и Историческите музеи в
Свищов, Бяла черква и Павликени.  Научен ръководил е преподавателят във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Иван Лазаров. Конференцията беше
открита от Нели Цонева, директор на ИМ – Павликени, инж. Емануил Манолов,
кмет  на  Община  Павликени  и  от  доц.  д-р  Лазаров.  Приветствени  думи,
пожелания за бъдещи успехи и подарък организаторите получиха от д-р Иван
Църов, директор на РИМ – В. Търново. 

Участниците представиха нови и интересни научни доклади за историята
на Павликени и павликенския край, които обхващат историята от античността
до  най-новата  историята  на  региона. Доц.  д-р  Павлина  Владкова  представя
темата "За разпространението на керамичните изделия от 
производствения  център  при  Павликени"Калин  Чакъров,  археолог  в  ИМ  -
Павликени, представя темата "Нови данни за некрополите на вилата в м. 
Върбовски ливади край Павликени"Марин Маринов, археолог в ИМ - Свищов,
представя темата "Гема с изображение на Херкулес /Херакъл/ от проучванията
на вила EXTRA MUROS - Нове"Анастасия Георгиева, директор на ИМ - Бяла
черква,  представя  темата  "Четата  на  Хаджи  Димитър  и  Стефан  Караджа  в
паметта и историята на Бяла черква"Д-р Пламен Събев, главен специалист в
отдел  "Християнско  изкусто"  на  РИМ  -  В.  Търново,  представя  темата
"Стенописите от църквата "Успение Богородично"  в  с.  Михалци,  Павликенски
регион"Величка Илиева, ЕМО "Етър" - Габрово, представя авторската си тема
"Среща на Балкана с полето" и темата на Росица Бинева, също от ЕМО "Етър" -
Габрово, "Родът Чернаеви от с. Карайсен в края на XIX - началото на XX век
/опит за родова хроника/"Румяна Денчева, уредник Нова история в ЕМО "Етър" -
Габрово,  представя  темата  "Павликенският  край  на  страниците  на  албум
"Строителна  България"  /"Български  индустриално-занаятчийски
албум"/"Тодорка Недева, главен уредник в отдел "Нова и най-нова история" на
РИМ - В. Търново, представя темата "Архитект Теофил Теофилов и неговите
заслуги за музейното дело" Сашка Кирилова, уредник в отдел "Нова и най-нова 
история" на ИМ - Павликени, представя темата "Създаване, развитие и дейност
на  Строителното  предприятие  в  Павликени"Елена  Чанакчиварова-Христова,
уредник в отдел "Етнография" на ИМ - Павликени, представя темата "Ризите от
павликенския край - видово разнообразие и везбени орнаменти"Нели Цонева,
директор на ИМ - Павликени, представя темата "За съдбата на жителите от с.
Бара"
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