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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ШУМЕН
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Любомир Христов – кмет на община Шумен
Относно: Предложение за удостояване на проф. Христо Трендафилов със
званието Почетен гражданин на град Шумен
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация постъпи предложение от Катедрата по
история и теория на литературата на Шуменския университет Епископ
Константин Преславски относно удостояването на проф. д.ф.н. Христо Петров
Трандафилов със званието Почетен гражданин на град Шумен.

Проф. д.ф.н. Христо Петров Трендафилов е на 6 януари 1952 г. От 1974 г.
е студент редовно обучение във Висшия педагогически институт (сега
ШУ”Епископ Константин Преславски”) в Шумен, където през 1978 г. завършва
Българска филология с втора специалност Руски език. Като студент взема участие
в работата на кръжоците по Литературна критика (секретар), Стара българска
литература (председател) и Студентски литературен клуб Боян Пенев към
Окръжен младежки дом-Шумен - 4 години като член и 6 години като творчески
ръководител. През 1980 г. Клубът е обявен за един от петте най-добри
литературни кръжока в страната и награден Участва в организацията и в журито
на повечето от 40-те досегашни Национални срещи конкурс на студентите
литературни творци, провеждани всяка пролет в Шумен. През 1978 г., на петата
от тези срещи, му е присъдена Национална награда за студентска литературна
критика на името на родения в Шумен Боян Пенев, която е връчена от поетесата
и негова съпруга Дора Габе. Като студент завежда три години творческата
страница на излизащия в Университета в-к Студентски глас, а по-късно, като
преподавател, е и негов главен редактор. По-късно участва в редколегията на в-к
Литературен месечник
През 1978 г. е назначен като специалист-филолог в новосформирания Научен
център Преславска книжовна школа, чиято основна цел е издаването и
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проучването на писмени паметници от епохата на старобългарския Златен век.
Досега е негов член, от 2002 до 2005 го ръководи и взема участие в
организацията и провеждането на около 40 национални, международни и
младежки старобългаристични конференции, симпозиуми и кръгли маси.
Участва в редактирането и рецензирането на томовете от поредицата Преславска
книжовна школа (досега са излезли 16), както и в реализацията на много други
сборници и научни проекти. От 1978 до 2017 г., когато е пенсиониран, е
преподавател в ШУ, а два пъти е командирован като лектор в чужбина.
През 1984 и 1994 г. защитива последователно малък и голям докторат в
Московския държавен университет М. В. Ломоносов. През 2000 г. е избран за
редовен професор по Стара българска литература в ШУ. През 2001 получава
Наградата на Шумен в областта на науката и образованието за 2000 г.
Член е на Съюза на учените в България, клон Шумен и на Дружеството на
писателите в Шумен. През времето 2002-2005 председателства Експертния съвет
по култура към Община - Шумен, от 2000 до 2005 г. участва в Настоятелството
на детската школа по изкуствата в Шумен.
Автор е на около 230 научни и критически публикации, от които 17 книги. Сред
тях изпъкват:
Хазарската полемика на Константин-Кирил. София, УИ ”Св.Климент
Охридски”, 1999, 255 с.
Йоан Екзарх Български. София , Времена, 2001, 134 с.
ИЗМАРАГД. Избрани творби на старобългарската литература VII-XII
век. Велико Търново, Фабер, 2010, 330 с.
Младостта на цар Симеон. София, ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД, 2010,
126 с.
Цар и век.Времето на Симеона. Шумен-Велико Търново, 2017, 532 с.,
наградена от Министерството на културата.
Позовавайки се на изложено дотук предлагам проф. д.ф.н. Христо
Трандафилов да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на град Шумен.

Приложение:
1. Препис извлечение от протокола на заседанието на Катедрата по история
и теория на литературата на Шуменския университет Епископ Константин
Преславски с вх. №:.
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