Български национален комитет по балканистика
Институт за балканистика с Център по тракология
Четвърта национална среща по балканистика
„Балканите между миналото и бъдещето.
Балканите и европейската интеграция в началото на 21 век.”
ул. „Московска” 45
20 ноември 2014 г., четвъртък

ПРОГРАМА
09:30 - Откриване и приветствие към участниците
проф. д.и.н. Александър Костов, директор на ИБЦТ и председател на
Националния комитет по балканистика
09:45 – доц. д-р Соня Хинкова, НБУ
Разширяването на ЕС към Западните Балкани – политика и/или
стратегия.
10:00 – Антоанета Приматарова, Център за либерални стратегии
Новата Европейска комисия и политиката на разширяване на ЕС.
10:15 – д-р Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество
„Южен поток” и/или Южният коридор на ЕС: Балканите като терен на
геоенергиен сблъсък.
10:30 – проф. д-р Искра Баева, СУ „Св. Кл. Охридски”
България като член на Европейския съюз – предизвикателства пред
българската балканска политика.
10:45 –проф. д-р Раймонд Детрез, Католически университет, Льовен
България в очите на ЕС: Троянски кон или Козел отпущения?
11:00 – 11:15 ч. – Дискусия
11:15 - 11:30 – Кафе-пауза

11:30 – доц. д-р Юра Константинова, ИБЦТ
Гърция - диагноза криза.
11:45 - Даниел Михайлов
Гръцката партия "Златна зора" и някои от актуалните въпроси в ЕС.
12:00 – гл.ас. д-р Анета Михайлова, ИБЦТ
Румъния след присъединяването към ЕС - изпитанията на членството.
12:15 - гл.ас. д-р Ирина Огнянова, ИБЦТ
Хърватия в ЕС - голямото разочарование и бързото отрезвяване.
12:30 – 13:00 ч. – Дискусия
13:00 - 14:30 – Обедна почивка
14:30 - гл.ас. д-р Бойко Маринков, ИБЦТ
Второ десетилетие между миналото и бъдещето - Турция в глобалния
свят.
14:45 - Мариян Карагьозов, ИБЦТ
Близкоизточната политика на Турция - предимство или пречка пред
европейската интеграция на страната.
15:00 - д-р Бисер Банчев, ИБЦТ
Сърбия – завръщането в Европа като бягане с препятствия.
15:15 - д-р Бисер Банчев, ИБЦТ
Черна гора – малката държава с големи амбиции.
15:30 – 15:45 ч. – Дискусия
15:45-16:00 – Кафе-пауза
16:00 – проф. д.и.н. Александър Костов, ИБЦТ
Европейското бъдеще на Босна и Херцеговина.
16:15 – гл.ас. д-р Марияна Стамова, ИБЦТ
Република Македония: реални и надценени амбиции.
16:30 - Анита Шакири
Албания и ЕС в началото на ХХІ век.
16:45 – гл.ас. д-р Боби Бобев, ИБЦТ
Второто десетилетие на ХХІ век: Косово между проблемите и
напредъка.
17:00 – 17:30 ч. – Дискусия и закриване

