Националният комитет за балканистика организира Десетата национална среща по
балканистика на тема „Националноосвободителните борби на Балканите“. Тя ще се
проведе на 2 и 3 ноември 2021 г. в София присъствено при благоприятно развитие на
епидемичната обстановка. Срещата ще бъде посветена на два знаменателни юбилея –
200-годишнината

от

рождението

на

великия

идеолог

на

организираните

националноосвободителни борби на българите, Георги С. Раковски, и 200-годишнината
от Гръцката революция.
Темата „Националноосвободителните борби на Балканите“ е сред найпопулярните, обичаните и разработваните в българската историография. Всяко
поколение усвоява от ранна възраст основни познания за нея, а след това критично
мислещите уместно си задават редица въпроси: Как всъщност се освобождаваме от
чуждата власт? Какво ни струва това? Имаме ли право да класираме героите според
заслугите им? Кой е наистина велик? Способни ли сме на саможертвата на предците ни?
Достойни техни потомци ли сме?
В същото време тази тема е толкова значима за националната идентичност и за
осмислянето на историята в настоящето, че продължава да подтиква към разнообразни
изследователски подходи, изненадва с открития и нови прочити на познати от
десетилетия факти. Тъкмо към тях и към балканистичните им измерения ще насочим
вниманието на участниците в Десетата национална среща по балканистика.
Сред основните акценти на събитието, които очертават обхвата, но не изчерпват
многообразието от теми, ще бъдат:
❖ Идейно и организационно развитие на националноосвободителните борби
❖ Балканска солидарност – очаквания и реалности
❖ Вдъхновители, водачи, герои
❖ Поддръжници и предатели
❖ Успехи и провали
❖ Отзвукът извън Балканите
❖ Памет и забрава
❖ Художествено пресъздаване.

Заявка за участие с доклад в рамките на 20 минути можете да изпратите до 31 май
2021 г. на адрес:
koordinator@balkanstudies.bg
В заявката за участие трябва да включите тема (на български и английски език) и
резюме (до 300 думи).
Одобрените предложения ще бъдат оповестени до 7 юни 2021 г.
Не се изисква такса правоучастие. Нощувките, дневните и пътните разходи на
участници от други градове са за тяхна сметка.
Материалите от срещата ще бъдат публикувани в специализирано рецензирано
издание.

