НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „История“
Департамент „Философия и социология“
Национална годишна научна конференция
под надслов „Историята като наука, образование и професия“

ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: КРИТЕРИИ, ОЧАКВАНИЯ,
ОТГОВОРНОСТ
Созопол, 22-25 септември 2021 г., хотел „Селена“
(Онлайн: https://nbu-bg.zoom.us/j/82439999319
Meeting ID: 824 3999 9319)
С любезното съдействие на Фонд за стратегическо развитие на НБУ
23 СЕПТЕМВРИ (ПЕТЪК)
9:00 - 9:30 - Откриване – проф. дн. Момчил Методиев; доц. д-р Христо Гьошев
9.30 – 11.00. ПЪРВА СЕСИЯ. Гражданско образование в НБУ: една година по-късно.
Модератор: Христо Гьошев
9.30-10.00 – проф. д-р Христо Тодоров. Преподаване на курса Граждански знания и
умения – анализ, проблеми, предизвикателства. (онлайн)
10-00 – 11.00 – Открита дискусия: Курсът „Граждански умения и знания“ практически въпроси.
11.00-11:30 – Кафе-пауза
11.30 – 13.30. ВТОРА СЕСИЯ.
Модератор: Живко Лефтеров
11.30 – 11.50 доц. д-р Лъчезар Стоянов - Идеология и ценностна ориентация при
преподаването на история.
КРЪГЛА МАСА: Преподаване на сложни съвременни казуси: Украйна и Македония

11.50 – 12.10 - проф. дн Стефан Попов - Историческо знание и разбирането на
текущи рискови ситуации. Върху примера с войната в Украйна.
12.10 – 12.30 - проф. д-р Димитър Вацов - Хибридната война в България
12.30 – 12.50 - проф. дн Момчил Методиев - Смесената българо-македонска
историческа комисия
12.50 – 13.30 – Дискусия
16.00-18.00. ТРЕТА СЕСИЯ. Модератор: Момчил Методиев
16.00 – 16.20 - доц. д-р Мартин Осиковски - Предизвикателства пред
университетското бъдеще на социалните и хуманитарните науки
16.20 – 16.40 - Димитър Димов - Представяне на УПИЗ Институт за изследване на
близкото минало
16.40 – 17.15 – доц. д-р Лилия Топузова, University of Toronto - Падане на границите
от времето на Студената война: документиране и описване на комунистическото
политическо насилие в западната наука – методологически възможности и
интелектуални предизвикателства. (по zoom)
17.10 – 18.00 Дискусия
24 СЕПТЕМВРИ (СЪБОТА)
9.30 – 11.00. ПЪРВА СЕСИЯ. Кръгла маса: Самоубийството като обществено
явление на модернизацията.
Модератор: Сергей Стефанов
9.30 - 9.50 - проф. д-р Мартин Канушев – „Самоубийството е социален феномен“:
една социологическа диагностика на прага на ХХ век. (по zoom)
9.50 – 10.10 - проф. дн. Момчил Методиев – Отношението на Църквата към
самоубийствата (началото на ХХ век)
10.10 – 10.30 - гл. ас. д-р Димитър Гюдуров – Отразяване на самоубийството в
периодичния печат. (началото на ХХ век)
10.30 – 10.50 - доц. д-р Живко Лефтеров – Самоубийствата в Българската народна
армия (80-те години на ХХ век)
10.50 – 11.10 - гл. ас. д-р Методи Методиев - Самоубийствата. Граници на
историческия разказ.
11.10-11.30 Дискусия
11.30-12.00 Кафе пауза
12.00 – 13.30 ВТОРА СЕСИЯ: Текущи изследвания. Модератор: Димитър Гюдуров
12.00 – 12.20 - проф. д-р Зарко Ждраков - Заселване на българите в Римските
провинции Мизия, Тракия и Македония. Хронология и културни измерения.
12.20-12.40 – Иван Драгов, докторант – Титлата „Тархан“

12.40 - 13.00 - доц. д-р Светла Янева – „Консумацията на кафе, тютюн, опиум и
хашиш в Османската империя и образът на „турчина” в европейската пътеписна
книжнина от XVI-XIX в.“
13.00-13.30 - Дискусия
16.00 – 18.30 ТРЕТА СЕСИЯ. Текущи изследвания.

Модератор: Методи Методиев
16.00 - 16.20 - Асен Бонджев, докторант - Боянската църква като паметник на
културата.
16.20 – 16.40 – доц. д-р Живко Лефтеров - Съветник, ковчежник, пълномощник:
съпричастността на д-р Димитър Точков към ВМОРО в периода 1912–1918 г.
16.40 – 17.00 - доц. д-р Георги Пеев - Солунският фронт във възприятията на
французите по време на Първата световна война
17.00 – 17.40 - доц. д-р Христо Гьошев - Възпитание и образование: младите
поколения между европейските и традиционните ценности на българина
17.40 - 18.00 - проф. д-р Евелина Келбечева – Нови подходи в представянето на
историческото знание: филмът „Второто освобождение“ и проектът „Призракът е
тук“.
18.00 – 18.30 – Дискусия и закриване на конференцията

