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Mgr. Vanya Radeva,
riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu
si Vás dovoľujú pozvať na prednášku
prof. Nikolaja Ovčarova a prof. Plamena Pavlova

Misia Bulharsko
utorok
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SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad, 3. poschodie
( v priestoroch výstavy Svätý Kliment Ochridský – žiak a učiteľ)
Prednáška je súčasťou Komunikačného programu Ministerstva zahraničných
vecí pre bulharské predsedníctvo Rady Európskej únie 2018.
Diskutovať sa bude o civilizáciách, ktoré sa rozvíjali a osídľovali
na území Bulharska v období praveku, staroveku a stredoveku.
Prezentácia, obsahujúca fotografie najdôležitejších archeologických nálezov a lokalít,
starovekých kníh a miniatúry vtedajšieho bulharského územia, bude súčasťou prednášky.
Prednášky budú v bulharskom jazyku s konzekutívnym tlmočením.
Vstup voľný.
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Prof. Nikolaj Ovčarov pracuje ako archeológ najmä pre Národný archeologický
ústav Bulharskej akadémie vied. Preslávil sa najmä objavom kráľovského paláca cára
Simeona v meste Veliki Preslav, ďalej objavom významného stredovekého Kláštora
sv. Jána Prodromosa a hlavne objavom skalného mesta Perperikon a Orfeovej svätyne
neďaleko dediny Tatul vo Východných Rodopách. Podnikol archeologické výpravy
do Ruska, Grécka, Turecka, Gruzínska, Srbska, Čiernej Hory a Macedónska. Mnohé
svoje správy a prednášky prezentoval na desiatkach kongresov, konferenciách
a sympóziách v Bulharsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Moldavsku, Grécku,
Srbsku, Čiernej Hore, Macedónsku, Rusku, Gruzínsku, Poľsku, na Malte
a v Portugalsku. Je autorom viac než 300 vedeckých prác vrátane takmer 60
monografií a kníh. Približne 70 svojich článkov publikoval v zahraničných žurnáloch
a v rôznych jazykoch. Vo svojej prednáške sa bude venovať neolitu (7000 r. pred Kr.)
a eneolitu (5000 r. pred Kr.), ako aj vzniku veľkolepej tráckej kultúry na území
dnešného Bulharska a nasledovnej Rímskej provincie Trácia. Prednášku ukonči
vznikom a rozpadom Rímskeho impéria na Balkáne.
Prof. Plamen Pavlov je historik, medievalista, zapoberajúci sa taktiež novodobou
históriou. Od roku 1984 prednáša dejiny Byzancie a balkánskych národov (obdobie
od 5. ¬¬¬do 15. storočia) na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v meste Veliko Trnovo.
Prof. Pavlov sa zúčastnil rôznych fór a stretnutí bulharských komunít žijúcich
v zahraničí (Ukrajina, Moldavsko, Česká republika, USA, Rumunsko, v bývalej
juhoslovanskej republike Macedónsko, Západnom pohraničí atď.). Plamen Pavlov
je autorom, resp. spoluautorom viac než 300 štúdií, kníh, učebníc, encyklopédii.
Je zároveň aj publicistom, básnikom a televíznym moderátorom. V prednáške sa bude
prof. Pavlov venovať obdobiu christianizácie Balkánu a Byzancie, vzniku a rozkvetu
stredovekého Bulharského štátu. Prednášku zavŕši koncom Druhého bulharského
cárstva v 14. storočí a pádom pod Osmanskú nadvládu.

