СБОРНИК „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК“,
ПОСВЕТЕН НА 60-ГОДИШНИНАТА
НА ПРОФ. ДИН КАМЕН ГАРЕНОВ
(ОТЕЦ ПЕТЪР ГАРЕНА)
Георги Митрев, Станислав Боянов

На 08.11.2016 г. катедра „История и
Археология“ организира представяне на
сборник с научни статии и студии, озаглавен
„Мултикултурният човек“. Събитието, което
обедини академичната общественост на българските университети, в които се преподава
хуманитаристика и теология, се проведе в зала
„Амбасадор“ на хотел „Рамада Тримонциум“.
Сборникът е посветен на 60-годишнината на
проф. дин Камен Гаренов (отец Петър), дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и уважаван член на академичния
състав на катедра „История и археология“.
Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“, отлично олицетворява личността на проф. Гаренов. Изтъкнат богослов
и теолог, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист,
скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук
области.
Ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“
– проф. д-р Запрян Козлуджов, изнесе при106
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ветствено слово към проф. Гаренов и му връчи почетния знак на Университета. От името
на катедра „История и археология“ доц. Георги Митрев подари плакет за годишнината и
заедно с гл.ас. Станислав Боянов представиха
на гостите юбилейния сборник. За влиянието на отец Петър сред научната и културна
общественост на София, Пловдив, Шумен и
Кърджали говори най-силно фактът, че поздравителни адреси бяха поднесени от институции като Министерството на културата (и
лично от министър Вежди Рашидов) и СУ
„Св. Климент Охридски“. Те изразиха своето дълбоко уважение към личността на проф.
Гаренов. Присъства и ректорът на УНИБИТ
– проф. д-р Стоян Денчев, който също приветства юбиляря. Кметът на Кърджали инж.
Хасан Азис в поздравителното си слово подчерта голямата роля на отец Петър в духовния и обществен живот на Кърджали.
Във вечерта на честването бе излъчен
пред гостите на юбилея документален филм,
посветен на отец Петър, с автор известният
режисьор и публицист Иван Кулеков. В изключително увлекателния филм той разказва
за пасторската мисия на отец Петър в един
сложен етно-религиозен регион като Родопите. Показани бяха ежедневните трудности
и успехи, които отец Петър изпитва в своята
просветителска мисия.
В първата част на сборника „Мултикуртурният човек“ ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. Козлуджов, публикува очерк, посветен на академичното израстване на
проф. Гаренов в структурите на Пловдивския
университет. Проф. Козлуджов проследява с
професионална вещина и точност професионалния път на отец Петър от асистент до професор и от доктор по теология до доктор на
историческите науки. В същата част на сборника се помества и списък с научната продукция на проф. Гаренов и биографичен очерк за
него от писателя Иван Митев.

Материалите в сборника са подредени тематично по модули: „Археология и история“, „Език и литература“, „Богословие,
църковна история и християнско изкуство“ и
„Общество, образование и култура“. Осемдесет и трима доказани в своята област автори
и над 1500 страници текст и илюстративен
материал са сериозно доказателство за научната стойност на настоящия сборник. Изследванията се отличават с голямо разнообразие
от сюжети и теми от областта на археологията, историята, теологията, културологията,
филологията и други. Част от статиите са
придружени с илюстративен материал, който
дава възможност на читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от
съответния автор, и да се потопят в атмосферата създадена от него.
За автори в изданието са поканени (и
всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти в различни области на човешкото познание и културата от
България и чужбина. За големия интерес към
„Мултикултурният човек“ свидетелства и факта, че в него е изявил желание да се включи
и автор от далечна Индонезия с тема, засягаща етническото и културно разнообразие на
България. В сборника има автори и от Русия,
Германия, Великобритания, Турция, Гърция
и др.
Съставът на редколегията на „Мултикултурният човек“ също допринася за сериозната научна „тежест“ на сборника: Академик
Георги Марков, проф. д-р Запрян Козлуджов,
проф. дкн Мария Шнитер, доц. д-р Георги
Митрев, съставител гл. ас. д-р Станислав
Боянов.
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