
ИБЦТ организира конференция на тема „Градът на Балканите: 

пространства, образи, памет“. Тя ще бъде проведена в София на 2-4 октомври 

2019 г. и ще бъде посветена на 150-годишнината на БАН. 

Градът като уникален исторически и съвременен феномен трайно 

привлича интереса на хората, които го населяват. Като център на обществения 

живот той е не само сцена, но и реално действащо лице. Неговите политически, 

социални и културни измерения в един или друг контекст занимават учени от 

различни дисциплини в миналото и днес.  

Темата на конференцията се вписва в традицията на балканистиката в 

България с международно известни приноси в изследванията на града от 

Античността до днес. В същото време тя е актуална за настоящето и бъдещето, 

доколкото насочва вниманието към проблеми от голямо обществено значение.  

Целта на конференцията е да бъде анализирано съвременното състояние 

на проучванията по темата и да бъдат откроени „белите полета“ в тях. На второ 

място е важно да бъде предложен нов, съвременен прочит на някои познати на 

пръв поглед образи, обекти, събития и процеси, както и да бъде обсъдено 

прилагането на иновативни изследователски подходи. Особено внимание ще бъде 

отделено на значението на историята във всичките ѝ социални функции за 

съвременното развитие на градовете.  

„Градът на Балканите: пространства, образи, памет“ е мултидисциплинарна 

тема, която е адресирана до представители на различни направления в 

хуманитарните и социалните науки. Разбира се, природозащитници, урбанисти и 

експерти по дигитализиране на културноисторическото наследство също могат 

да дадат ценен принос към разглежданата тематика. В конференцията ще бъдат 

включени доклади, разглеждащи различни исторически аспекти на темата, както 

и такива, които теоретично анализират историята и настоящето на града на 

Балканите. 

Основни акценти в работата на конференцията, които очертават обхвата, 

но не изчерпват многообразието от теми, ще бъдат: 

 Местни традиции и външни влияния 

 Европейската модерност в балкански контекст 

 История и градска памет във формирането на нациите 

 Места на паметта 

 Идентичности, граници, общности в града 



 Обществени и частни градски пространства 

 Лицата на града 

 Градът и селото  

 Град и природа  

 Всекидневие и празничност в града 

 Социализиране на градското културноисторическо наследство в 

дигиталната ера 

Заявка за участие можете да изпратите до 23 юни 2019 г. В нея трябва да 

включите тема на предлагания доклад (на български и английски език) и 

резюме (до 300 думи) на адрес: 

 
 conference2019@balkanstudies.bg.  
 

Одобрените предложения ще бъдат оповестени до 30 юни 2019 г. Не се 

изисква такса правоучастие. Нощувките, дневните и пътните разходи на 

участници от други градове са за тяхна сметка. 

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специализирано 

рецензирано издание. 
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