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Âòîðà ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ
“Áàëêàíèòå  åçèê, èñòîðèÿ, êóëòóðà”
(Âåëèêîòúðíîâñêè óíèâåðñèòåò,
23-24 îêòîìâðè 2009 ã.)
Към широкия тематичен профил на втория научен форум (първата
международна конференция се проведе през м. април 2007 г.) проявиха
интерес 63 учени от България (38), Румъния (12), Сърбия (7), Албания
(3), Турция (2), Гърция (1). Сред тях се открояват утвърдени имена в
различни области на хуманитаристиката, представители на едни от найпрестижните университети и научни институции в балканските страни.
От българска страна научните си тези изложиха колеги от Великотърновския, Софийския и Шуменския университет, учени от Института
по балканистика и Етнографския институт с музей при БАН.
Заседанията на конференцията протекоха в рамките на три
секции: „История и култура”, „Култура и общество”, „Език и литература”. В сравнителен план и разположени в голям хронологически
диапазон – от античността до съвремието – бяха дебатирани въпроси
от областта на балканската история, фолклор, език и литература,
изкуство и архитектура. Обсъждаше се сложният балкански „микс” от
култури, религии, етноси, от типично балкански национални стереотипи. Основните тематични полета, които очертаха поднесените доклади, са: социокултурната регионализация на Балканите – исторически
ракурси и съвременни аспекти; географията на балканското историческо, културно и политическо пространство; фолклорът, митовете и
митологемите в съвременните балкански историографии; църковните
структури на Балканите; християнството и ислямът в различните му
проявления на контакта и конфликта; семейно-брачните отношения;
балканските политически, културни и икономически взаимоотношения
в различни исторически периоди; Балканите в контекста на руската
политика и европейската политическа конюнктура през ХVІІ–ХІХ в.;
езиковите връзки и влияния и езиковата политика на Балканите спрямо
балканските идентичности; проблемите на развитието и взаимовлиянията на балканските литератури; ролята на висшето образование във
формирането на балканския мултикултурализъм.
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Конференцията се проведе под патронажа на ректора на Великотърновския университет, а по традиция един от пленарните доклади,
който предизвика оправдан интерес – „Трите края и четвъртият”,
посветен на сложния въпрос за националните идентичности на Балканите и в страните от бивша Югославия спрямо съвременния глобализиращ се свят, бе изнесен от проф. Драган Жунич от Нишкия университет (Сърбия), доктор хонорис кауза на ВТУ. На пленарното заседание бяха изнесени още два доклада: на проф. Даниела Виктория
Буза (Институт по история „Николае Йорга”, Румъния) – „Румъния и
България – в търсене на добросъседство (1878-1914)” и на доц. Ценка
Иванова (Великотърновски университет) – „Съвременни предизвиктелства пред балканските славянски езици”. В Секция „Език и литература”, която имаше по-малко участници в сравнение с първото издание на Конференцията, бяха представени доклади от широк тематичен
диапазон: проблеми на балканския езиков съюз, изразени в българогръцки съпоставителни изследвания (доц. А. Петрова, Великотърновски университет и д-р Христина Марку, Университет в Комотини,
Гърция); османотурски и съвременни турски езикови изследвания
(ст.н.с. II ст. Мария Калицин, Институт по балканистика при БАН,
ас. Милена Йорданова, Софийски университет; българо-албански изследвания (д-р Раки Бело, Великотърновски университет); средновековни български, сръбски и руски културни, езикови и книжовни
взаимодействия (доц. М. Спасова, Великотърновски университет, докт.
Ивета Рашева, Великотърновски университет); река Дунав в културноантропологически дискурс (гл.ас. Кр. Колева, Шуменски университет),
румънската литература през 60-те и 70-те години на 20. век (ас. Йоана
Славчева, Великотърновски университет).
Организаторите от Историческия и Филологическия факултет
имат намерението този форум да бъде традиционен и да се провежда
на всеки две години. Идеята и реализацията й намират широка подкрепа
и одобрение както от колеги от България, така и от колеги от балканските страни. Амбициите са този форум да се утвърди като форма на
научен диалог за установяването на дълготраен, задълбочен и ползотворен контакт между академичните общности от балканските срани, да
се превърне в посредник за контакти между обществени и културни
институции.
Ценка Иванова, Красимира Мутафова
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