
Български национален комитет по балканистика  

Институт за балканистика с Център по тракология при БАН 

 

 

ШЕСТА  НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО БАЛКАНИСТИКА 

 

 

Регионалното и европейското на Балканите: 

идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.) 
 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

 

17 ноември 2017 г., петък 

 

ИБЦТ, ул. „Московска” 45 

 

 

10:00 - Откриване и приветствие към участниците 

проф. дин Александър Костов – директор на ИБЦТ-БАН и председател на 

Националния комитет по балканистика 

 

 

Първи панел 

 

Модератор: доц. д-р Юра Константинова, ИБЦТ-БАН 

 

10:15 – Из османския печат: Клетниците на Виктор Юго 

гл. ас. д-р Маргарита Добрева, ИБЦТ-БАН 

 

 10:30 - Планове за балканско икономическо сътрудничество и интеграция 

(първата половина на ХХ в.) 

проф. дин Ал. Костов, ИБЦТ-БАН 

 

10:45 - Особености на южнославянското планинарство. Планинският туризъм 

сред словенците, хърватите, българите и сърбите през ХІХ - ХХ век между 

европейския модел и националния характер 

проф. дин Светлозар Елдъров, ИБЦТ-БАН 

 

 

11:00-11:15 - Дискусия 

 

11:15-11:30 – Кафе-пауза 

 

 



Втори панел 

 

Модератор: проф. дин Светлозар Елдъров, ИБЦТ-БАН 

 

11:30 - Градът на Балканите между османското наследство и европейските модели 

в края на XIX – началото на XX век (по примера на София и Сараево)   

гл. ас. д-р Ивайло Начев, ИБЦТ-БАН 

 

11:45 – Българите и разпространението на левите идеологии в Солун в началото 

на ХХ век. 

доц. д-р Юра Константинова, ИБЦТ-БАН 

 

12:00 - Протестантската пропаганда и идеите за практическо обучение: българите 

в Американското земеделско училище в Солун в началото на ХХ в. 
гл. ас. д-р Елмира Василева, ИБЦТ-БАН 

 

12:15  - Реформите в Европейска Турция в края на 19 и началото на 20 век. 

Регионални форми на европейски модели 

доц. д-р Зорка Първанова, ИБЦТ-БАН 

 

12:30 - Турската европеизация - нормативна база и практически измерения 

гл. ас. д-р Калина Пеева, ИБЦТ-БАН 

 

 

12:45-13:00 - дискусия 

 

13:00-15:00 - Обедна почивка 

 

 

Трети панел 

 

Модератор: проф. д-р Искра Баева, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически 

факултет 

 

15:00 - Миграция, асимилация или защита? Политики спрямо малцинствата в 

Балканска Европа 
доц. д-р Благовест Нягулов, Институт за исторически изследвания − БАН  

 

15:15 - Регионално и европейско в Балканските конференции (1930-1933) 

доц. д-р Румяна Прешленова, ИБЦТ-БАН 

 

15:30 - Външни и местни влияния върху формирането и развитието на усташката 

идеология  (1929-1945 г.) 

доц. д-р Ирина Огнянова, ИБЦТ-БАН 

 

 

15:45-16:00 - Дискусия 

 

16:00-16:15 - Кафе-пауза 



 

Четвърти панел 

 

Модератор: доц. д-р Румяна Прешленова, ИБЦТ-БАН 

 

16:15 - Балканско предизвикателство пред съветските интеграционни проекти в 

социалистическа Източна Европа 

проф. д-р Искра Баева, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет 

 

16:30 - Между идеологията и прагматизма: дейността на албанските емигрантски 

организации в САЩ и Западна Европа и косовският въпрос през 80-те години на 

ХХ в. 

 доц. д-р Марияна Стамова, ИБЦТ-БАН 

 

16:45- От „закъсняло-ускорено развитие“ към националните образи на света 

проф. дфн Николай Аретов, Институт за литература - БАН 

 

17:00-17:30 - Дискусия 

 

 

 

18 ноември 2017 г., събота 

 

ИБЦТ, ул. „Московска” 45 

 

Пети панел 

 

Модератор: доц. д-р Добринка Парушева, ИБЦТ-БАН, Пловдивски университет  

"Паисий Хилендарски" 

 

 

09:30- Ролята на политическото представителство на унгарското малцинство в 

Сърбия в присъединителния процес към Европейския съюз (2008-2014) 

д-р Бисер Банчев – ИБЦТ-БАН 

 

09:45  - Косово в международните формати на сътрудничество (2008-2017 г.) 

гл. ас. д-р Боби Бобев, ИБЦТ-БАН 

 

10:00 - Европейска периферия или регионален лидер: основни насоки във 

външната политика на Румъния след присъединяването към ЕС 

гл. ас. д-р Анета Михайлова, ИБЦТ-БАН 

 

10:15 - Бизнес, геополитика и корпупция: Балканите в газопреносните проекти на 

Русия и ЕС 

д-р Пламен Димитров,  Българско геополитически дружество 

 

10:30-10:45 - Дискусия 

 

10:45-11:00 - Кафе-пауза 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizt9eKjYXQAhVFlSwKHUeBDNIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-plovdiv.bg%2F&usg=AFQjCNEJyEyBaWFPbvyCYnDB0hVsDLMgpg&sig2=sWXmi1J0-UzdT0AC6eknDw
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizt9eKjYXQAhVFlSwKHUeBDNIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-plovdiv.bg%2F&usg=AFQjCNEJyEyBaWFPbvyCYnDB0hVsDLMgpg&sig2=sWXmi1J0-UzdT0AC6eknDw


Шести панел 

 

Модератор: гл. ас. д-р Боби Бобев, ИБЦТ-БАН 

 

11:00 - Европейският съюз: реформа и/или разширяване към Югоизточна Европа 

доц. д-р Соня Хинкова, Нов български университет 

 

11:15 - Кризата в Гърция в карикатури: образи, конструирани „по света“ и „у нас“ 

доц. д-р Добринка Парушева, ИБЦТ-БАН, Пловдивски университет  "Паисий 

Хилендарски" 

 

11:30 - Кулата на границата - въображение и проекти от двете страни на българо-

турската бразда 

доц. д-р Меглена Златкова - Пловдивски университет  "Паисий Хилендарски" 

 

11:45 - “Европа” и „Балканите” – образи и наративи в културната стратегия на 

„Пловдив – европейска столица на културата 2019” 

гл. ас. д-р Златина Богданова, Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей 

 

12:00 - Националните проекти за демократизация, зачитане на човешките права и 

европейските ценности в Западните Балкани като противовес на национализма и 

предпоставка за присъединяването към ЕС 

проф. Надя Бояджиева, ИБЦТ-БАН 

 

12:15-12:30 -  Дискусия 

 

12:30 - Закриване 

 

 

 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizt9eKjYXQAhVFlSwKHUeBDNIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-plovdiv.bg%2F&usg=AFQjCNEJyEyBaWFPbvyCYnDB0hVsDLMgpg&sig2=sWXmi1J0-UzdT0AC6eknDw
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizt9eKjYXQAhVFlSwKHUeBDNIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-plovdiv.bg%2F&usg=AFQjCNEJyEyBaWFPbvyCYnDB0hVsDLMgpg&sig2=sWXmi1J0-UzdT0AC6eknDw
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizt9eKjYXQAhVFlSwKHUeBDNIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-plovdiv.bg%2F&usg=AFQjCNEJyEyBaWFPbvyCYnDB0hVsDLMgpg&sig2=sWXmi1J0-UzdT0AC6eknDw
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYm9-c9LLWAhUlKpoKHSsaBxAQFghLMAo&url=http%3A%2F%2Fiefem.blogspot.com%2F2015%2F10%2F&usg=AFQjCNGP0-Cfd7rL88PCzu-JGIUO4DFWUw
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYm9-c9LLWAhUlKpoKHSsaBxAQFghLMAo&url=http%3A%2F%2Fiefem.blogspot.com%2F2015%2F10%2F&usg=AFQjCNGP0-Cfd7rL88PCzu-JGIUO4DFWUw

