ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ
ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ „29 МАЙ“
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ:
100 ГОДИНИ „НЮВВАБ“
Образователната институция Медресет-юн-Нювваб е учредена в град Шумен през 1922
година. До учредяване на това духовно-просветно огнище се е стигнало след споразумение
между Царство България и Османската държава. Целта на училището е да подготви ерудирани
кадри за посрещане на потребностите на мюсюлманите в България в различни сфери на живота.
Духовно училище „Нювваб“ дълги години е функционирал в духа на целите, които са
определени при учредяването му, в резултат на което е оказало влияние върху някои аспекти на
образователния и социалния живот в България, както и в Турция и други балкански страни.
През комунистическия период училището било закрито. Обаче при настъпилите демократични
промени в България през 1990 година Средният отдел на Медресет-юн-Нювваб е възстановен в
лицето на средно духовно училище „Нювваб“ в град Шумен, а Висшият му отдел се преобразил
във Висшия ислямски институт в гр. София.
По случай навършването на 100 години от създаването на това научно-просветно огнище ще
се организира международна научна конференция, която да разгледа детайлно мястото му в
просветната история, културния и обществения живот на мюсюлманите в България, както и
влиянието му в страната и извън нея. С конференцията се цели да се представят идеи за
намиране на решения на възпитателни и образователни проблеми на съвременната
мюсюлманско-турска общност, както и такива от културно и социално естество.
РАБОТНИ ТЕМИ
1. Образователни традиции преди откриването на „Нювваб“
- Образованието в ислямската цивилизация
- Медресето като образователна традиция
- Медресета на Балканите
- Образованието на мюсюлманите в България преди откриването на „Нювваб“
- Медресетата в България
2. Учредяване и история на „Нювваб“
- Философията на „Нювваб“
- Процесът на откриване на „Нювваб“
- Устройственият акт на „Нювваб“
- Откриването на Медресет-юн-Нювваб и трансформациите му
- Процесът на закриване на „Нювваб“
- Откриване на средното духовно училище „Нювваб“ като продължение на Средния отдел на
„Медресет-юн-Нювваб“
- Откриване на Ислямския институт в София като продължение на Висшия отдел на
„Медресет-юн-Нювваб“
- История на сградата на „Нювваб“
- „Нювваб“ в българската преса
- „Нювваб“ в турската преса

3. Учебно-възпитателната дейност в „Нювваб“ (1922-2022)
- Мястото на „Нювваб“ в българската образователна система
- Учебният план на „Нювваб“
- Административна структура и ръководство на „Нювваб“
- Учебно-възпитателният подход на „Нювваб“ и педагогическия му колектив
- Обучението по езици и литература в „Нювваб“
- Обучението по педагогика и психология в „Нювваб“
- Обучението по естествени науки и общообразователни предмети в „Нювваб“
- Обучението по Коран в „Нювваб“
- Обучението по ислямско право в „Нювваб“
- Обучението по келям в „Нювваб“
- Обучението по хадис в „Нювваб“
- Обучението по история в „Нювваб“
- Обучението по етика в „Нювваб“
- Учителите от български произход в „Нювваб“
- Учителите от Турция в „Нювваб“
- Влиянието на египетския университет „Езхер“ върху „Нювваб“
- Социални инициативи на учителите и учениците в „Нювваб“
- Културни дейности на учителите и учениците в „Нювваб“
4. Приноса и влиянието на „Нювваб“
- Ролята на „Нювваб“ за съхраняване на мюсюлманско-турската идентичност в България
- Приносът на „Нювваб“ за съвместното съжителство на различни култури
- Дейността и приносът на възпитаниците на „Нювваб“
- Приносът на „Нювваб“ в религиозната сфера
- Приносът на „Нювваб“ за прилагане на ислямското право
- Приносът на „Нювваб“ в сферата на образованието
- Приносът на „Нювваб“ в сферата на литературата
- Приносът на „Нювваб“ в сферата на културата
- Приносът на „Нювваб“ в сферата на османистиката
- Влиянието на „Нювваб“ върху социалния живот
- Приносът на „Нювваб“ за развитието на библиотечната дейност и архивистиката
- „Нювваб“ и комунистическият режим
- „Нювваб“ и обществените дейности
- Публикациите на преподавателите и възпитаниците на „Нювваб“
- Отражението на дейността на „Нювваб“ в Турция
- „Нювваб“ и Балканите
- „Нювваб“ и съвременното религиозно обучение на мюсюлманите в България
- „Нювваб“ и Висшия ислямски институт – София
- Минало, настояще и бъдеще на висшето ислямско образование в България
- Религиозното обучение и моделът „Нювваб“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател
Д-р Кадир Мухаммед, Висш ислямски институт, София
Членове
Доц. д-р Мехмед Таха Боялък, Истанбулски университет „29 май“
Доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Д-р Абдуллах Търабзон, Висш ислямски институт – София
Д-р Ариф Абдуллах, Висш ислямски институт – София
Д-р Ахмед Лютов, Главно мюфтийство – София
Д-р Мемиш Мердан, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Д-р Осман Ибрахимов, Духовно училище „Нювваб“ – Шумен
Д-р Селиме Хасанова, Висш ислямски институт – София
Д-р Сефер Хасанов, Висш ислямски институт – София
Д-р Шабанали Ахмед, Съвет на духовните водачи – София
НАУЧЕН СЪВЕТ
Проф. д-р Адем Йеринде, Университет „Ибрахим Чечен“ – Агръ
Проф. д-р Айдън Топалоглу, Истанбулски университет
Проф. д-р Али Ихсан Йобек, Тракийски университет – Едирне
Проф. д-р Али Йозтюрк, Тракийски университет – Едирне
Проф. д-р Ахмед Юджел, Истанбулски университет „29 май“
Проф. д-р Валери Стоянов, Българска академия на науките – София
Проф. д-р Дженгиз Хаков, Българска академия на науките – София
Проф. д-р Зекерия Гюлер, Истанбулски университет „29 май“
Проф. д-р Ибрахим Хатибоглу, Яловски университет – Ялова
Проф. д-р Иляс Челеби, Истанбулски университет „29 май“
Проф. д-р Любомир Миков, Национална художествена академия – София
Проф. д-р Любомир Попов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Мердан Гюнеш, Оснабрюкски университет, Германия
Проф. д-р Муаммер Есен, Анкарски университет
Проф. д-р Муртеза Бедир, Истанбулски университет
Проф. д-р Мустафа Йоджал, Университет „Улудаг“ – Бурса
Проф. д-р Мустафа Синаноглу, Истанбулски университет „29 май“
Проф. д-р Ниметуллах Акън, Университет „18 март“ – Чанаккале
Проф. д-р Орлин Събев, Българска академия на науките – София
Проф. д-р Рамазан Муслу, Истанбулски университет
Проф. д-р Реджеб Джиджи, Истанбулски университет „Сабахаттин Заим“
Проф. д-р Саффет Кьосе, Измирски университет „Кятиб Челеби“
Проф. д-р Седат Мурат, Университет „18 март“ – Чанаккале
Проф. д-р Стойко Иванов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Стоянка Кендерова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Ферхат Коджа, Университет „Хитит“ – Чорум
Проф. д-р Хаджи Мехмед Гюнай, Сакарийски университет – Сакария
Проф. д-р Хасан Кямил Йълмаз, Истанбулски университет „Сабахаттин Заим“

Проф. д-р Хюсеин Аян, Селчукски университет – Кония
Проф. д-р Якуп Чичек, Хаккарийски университет – Хаккари
Доц. д-р Ахмед Алибашич, Държавен университет – Сараево
Доц. д-р Венета Янкова, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Доц. д-р Михаил Иванов, Нов български университет – София
Доц. д-р Мустафа Шентюрк, Тракийски университет – Едирне
Доц. д-р Стефан Андреев, Висш ислямски институт – София
Д-р Жасмина Донкова, Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет – София
Д-р Йелис Еролова, Българска академия на науките – София
Д-р Маргарита Добрева, Българска академия на науките – София
Д-р Сезер Нихат, УНИБИТ – София
СЕКРЕТАРИАТ
Ахмед Айтеп, Истанбулски университет „29 май“
Джелил Джелил, Духовно училище „Нювваб“ – Шумен
Джемал Хатип, Главно мюфтийство – София
Мехмед Хасан, Духовно училище „Нювваб“ – Шумен
Салих Онбаши, Висш ислямски институт – София
Тайфун Мехмед, Духовно училище „Нювваб“ – Шумен
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В международната научна конференция могат да участват членове на академичната
общност и изследователи от България и извън нея. Работните езици на научната
конференция са български, турски, арабски и английски. Резюмета и доклади, които ще
бъдат представени, не трябва да са изнесени на друго място или публикувани.
Резюметата на докладите, които не трябва да надвишават 250-300 думи, заедно с
попълване на приложения формуляр, а по-късно и докладите трябва да бъдат изпратени
по електронен път на адрес: nuvvab1922@gmail.com. Резюметата и докладите трябва да
бъдат изготвени според критериите за цитиране по системата Чикаго
(www.chicagomanualofstyle.org). Резюметата ще бъдат оценени от Научния съвет,
вземайки предвид темите на научната конференция, академичните изисквания и
оригиналността им. Одобрените резюмета ще бъдат обявени на 20 юни 2022 година.
Времето за изнасяне на доклади на научната конференция ще бъде с продължителност
15 минути. Приема се, че научните дейци, които предадат своите резюмета и доклади
на Организационния комитет на научната конференция, са съгласни да бъдат
публикувани. От участниците няма да се изисква такса за участие. Нощувките на
участниците ще бъдат за сметка на организаторите.
СРОКОВЕ
Дата на обявяване: 15 март 2022
Краен срок за изпращане на резюмета: 20 май 2022
Потвърждение на приети резюмета: 20 юни 2022
Краен срок за изпращане на окончателните доклади: 28 октомври 2022
Дата на научната конференция: 27-28 ноември 2022

