
ПЪТУВАЩ СЕМИНАР „ПО ЮЖНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ - РАЗКАЗИ 

ЗА КОПРИНАТА“ 

(Ивайловград, България, и Суфли, Гърция ),  

11-13 ноември 2016 г. 

По проект, финансиран от Фонд „Учебни програми“ към ФБО и БФ, с 

ръководители доц. д-р Ирена Бокова, гл. ас. д-р Кристина Савова 

 

Пътуващият семинар „По южната граница  на България – разкази за коприната“ се 

проведе за първи път в периода от 11 до 13 ноември 2016 г. В него взеха участие 

студенти и преподаватели от програми „Мода“ и „Антропология“, ОООК „Новогръцки 

език“. Семинарът представи общо и споделяно културно наследство в област Тракия: в 

политическите граници на България и на Гърция. Целта бе да запознаее участниците с 

традициите и културните технологии в градовете Ивайловград, Свиленград и Суфли, 

свързани с производство на естествена коприна. Посетиха се Музея на коприната в гр. 

Суфли и Етнографската експозиция в Ивайловград, тракийското и римското наследство 

като вила Армира (Ивайловград) и гробницата край с. Мезек, традиционната 

архитектура – каменните къщи в с. Долно Луково, „червените къщи“ в с. Мандрица, 

стари църкви, запазили спомени от минали столетия (с. Долно Луково, Ивайловград, с. 

Пелевун  и др.). 

 



Регионът е познат с мек и топъл климат, наричан е „южна приказка“, в миналото е 

територия на войни между балканските държави, но и споделяни знания и умения за 

усвояване на природната среда: отглеждане на лозя и производство на вино, на тахан, 

традиции в отглеждането на буби и  производство на естествена коприна, 

привлекателен за туристи заради чиста и красива природа. Студентите посетиха 

производствено предприятие за естествена коприна и се запознаха с етапите на 

производство както и с възможностите за проектиране и изработване на изделия от 

естествена коприна.  

Семинарът се проведе със съдействието на д-р Атанасиус Гуридис, археолог и 

строителен инженер, директор на направление „Архитектура и културно наследство“ в 

община Суфли, дългогодишен партньор в проекти на НБУ. В групата бяха включени 

Христина Янисова, преподавател по новогръцки език, доц. д-р Ирена Бокова и доц. д-р 

Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ - БАН), които имат дългогодишно проучване в 

региона. Проф. д-р Емилия Панайотова, преподавател по текстилен дизайн, гл. ас. д-р 

Ралица Стефанова (дизайн), гл. ас. д-р Кристина Савова (моден дизайн), доц. Елена 

Тодорова (аксесоари) и Теодора Момекова (моден дизайн).  

   

   

   

 

     

 

     

 


