
 

 

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

                 ЮНИ 2018 
 

4 юни 2018/ 
понеделник 
изложба 
 
5 юни 2018/ 
вторник 
лекция 
 
 
 
 
 
 
7 юни 2018 / 
четвъртък 
премиера 
 
 
7-9 юни 2018 
семинар 

 
 
12 юни 2018/ 
вторник    
лекция 

 

Откриване на изложба в чест на 85-годишнината от 
рождението на проф. Александър Фол 
14.00 ч., фоайе, Централно управление, БАН 
 
Случаят Солун 
доц. д-р Юра Константинова ще представи резултатите от 
първия етап по проекта „Солун и българите: история, 
памет, съвремие” 
Семинар „Конструиране на българско национално 
културно наследство в чужбина” 
11.00 ч., ИЕФЕМ-БАН, Заседателна зала 
ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 6, ет. 7 
 
Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ в. 
Редактор: проф. д-р Румяна Прешленова 
18.30 ч., Информационен център, Министерство на 
отбраната, ул. Георги Сава Раковски № 106  
 
Балкански багри 
Двудневен семинар, хижа Ерма 
Секция „Културна история на балканските народи”  
 
Political convergence between the Orthodox Patriarchate of 
Constantinople and the Ottoman administration (mid 15th 
century – early 17th century) 
Prof. Paraskevas Konortas 
Цикъл „Всеки втори вторник”, в рамките на обмена с 
Атинския университет по програма „Еразъм +” 
16.30, ИБЦТ-БАН, ул. Московска 45 
 

15 юни 2018/ 
петък 
лекция 

The identity of the flock of the Orthodox Patriarchate of 
Constantinople according to Ottoman documents  
Prof. Paraskevas Konortas 
В рамките на обмена с Атинския университет по програма 
„Еразъм +” 
15.00, ИБЦТ-БАН, ул. Московска 45 



 
 

19 юни 2018 / 
вторник 
лекция 
 
 
19 юни 2018/ 
вторник 
лекции 
 
 
 
 
20 юни 2018/ 
сряда 
премиера 

 

Произход и идейни основи на арианството 
доц. д-р Светослав Риболов 
Проект „Създаването на късноантичния свят на Балканите” 
11.00 ч., ИБЦТ-БАН, ул. Московска 45 
 
Да поднасяш гръцки дарове на тракийски 
гл. ас. д-р Петя Илиева 
Seminarium Thracicum 
Сапейската династична линия в Тракия 
гл.ас. д-р Пламен Петков 
13.00 ч., Център по тракология, ул. Московска 13  
 
Представяне на албума „Солун и българите. Документи”, 
издаден в рамките на проекта „Солун и българите: история, 
памет, съвремие”, съвместно издание на ИБЦТ и ДАА, 
финансирано ФНИ 
17.30 ч., Галерия-книжарница София Прес, ул. „Славянска” 
№ 29 

  

 Повече информация за отделните събития можете да намерите на 
сайта на ИБЦТ balkanstudies. bg или на нашата фейсбук страница 

 


