ПРЕДСТАВЯНЕ НА Thracia XXIII, THRACO-ANATOLICA. СБОРНИК В ЧЕСТ

НА 65-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. КАЛИН ПОРОЖАНОВ, Д-Р, Д.Н.

На 02.10.2018 г. от 15:00 часа в
Центъра

по

тракология

Проф.

Александър Фол” при ИБЦТ – БАН, ул.
Московска 13, ще бъде представено
новото двадесет и трето издание от

поредицата Thracia: Thracia XXIII,
посветено

THRACO-ANATOLICA,

на 65-годишнината на проф. дин
Калин

Порожанов.

съдържа

16

студенти,

статии

Изданието
от

докторанти

колеги,
и

съмишленици на юбиляра, чиито
изследвания

очертават

неговия

широк изследователски диапазон.
Не случайно обаче сборникът е
озаглавен Thraco-Anatolica – заради
постоянния интерес и многобройните публикации на Калин Порожанов върху
(палео)балкано-(западно)анатолийската културно-историческа общност в древността.
Статиите са подходящо допълнени с множество илюстрации и карти, които
детайлизират изложението и аргументират тезите на авторите.
Проф. Калин Порожанов е водещ специалист в широка област от траколожките
изследвания: Тракия Понтика или морска история и култура на Древна Тракия и
траките в контекста на Източното средиземноморие; Политическа история на траките;
Взаимодействия между тракийския етносен и елинския полисен свят.
От 1982 до 1985 г. той е редовен докторант по Стара история в Института по
тракология при БАН с научен ръководител проф. Александър Фол, и през 1985 г.
защитава докторска дисертация. През 1987 г. специализира в Москва – в Института
по славяноведение и балканистика при АН на СССР. От 1992 до 2010 г. е научен
секретар на Института по тракология при БАН и ръководител на секция История. От
1993 г. е старши научен сътрудник ІІ степен/доцент в Института по тракология. През

2009 г. защитава дисертация на тема Тракийските династии и елинските полиси по
крайбрежията на Одриското царство пред Специализирания научен съвет по стара и
средновековна история, археология и етнография при ВАК, след което получава
научната степен доктор на историческите науки, а от 2010 г. е професор по Стара
история и тракология в катедра История на ПИФ при ЮЗУ и в Института за
балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ).
Калин Порожанов е организатор и научен ръководител на ежегодно провеждани
изследователски експедиции по подводна археология, морска история и култура по
цялото Българско Черноморие, както и на редица международни и регионални научни
проекти. Преподавател е в редица престижни български университети и автор на над
200 статии, студии, монографии и учебници върху историята на Тракия и траките,
историята на Елада и древните елини, върху подводната археология и морската история
и култура на Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия, публикувани у нас и в
чужбина. Автор е на 6 монографии; два учебника и едно учебно помагало.
Той е член на Международния съвет за индоевропейски и траколожки
изследвания (от 11 конгрес по тракология – Истанбул, 2010); член на Международния
консултативен съвет на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство под вода;
член на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на Националната
агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет на Р България. От 2005 г.
е председател на Националната комисия по морска история (със седалище в ИТ при
БАН) към Международната комисия по морска история (Ливърпул, Великобритания)
на Международния комитет на историческите науки.
Честито на юбиляра и на добър час на новото издание Thracia XXIII, THRACOANATOLICA, посветено на 65-годишнината на проф. дин Калин Порожанов!

