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International Scholarly Conference Devoted to the 1300th Anniversary
of the Bulgarian-Byzantine Treaty of 716
През 2016 г. се навършиха 1300 години от сключването на българо-византийския мирен договор
от 716 г., който е първият международен договор в средновековна Европа, съдържащ търговски клаузи.
По повод на годишнината Историческият факултет и Центърът за медиевистични изследвания към
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ организираха юбилейна международна
научна конференция под надслов „Българо-византийски отношения през ранното средновековие
(VII – XI в.)“, която се проведе в старопрестолно Велико Търново на 28 и 29 октомври 2016 г. В
конференцията участваха десетки учени от почти всички водещи научно-изследователски и академични
центрове в България (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, Институт за исторически изследвания към Българската академия
на науките, Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките и
неговите филиали, Национален исторически музей – София, Кирило-Методиевски научен център към
Българската академия на науките, регионалните исторически музеи във Варна, Велико Търново и
Силистра, както и от Полша (Лодзки университет), Гърция (Каподистрийски национален университет –
Атина), Сърбия (Институт по история – Белград, Нишки университет) и САЩ (Колеж на Южна
Каролина – Чарлстън).
Пленарни доклади изнесоха професор Георги Атанасов („Българо-византийски мирни договори
и споразумения преди 716 г.“) и доцент Георги Николов („Тервел и Кормесий“). Основните тематични
полета на останалите близо 35 доклада бяха свързани с българо-византийския мирен договор от 716 г.,
политическата и социално-икономическата история на българската държава от края на VII до началото
на XI в., материалните свидетелства (археологически, сфрагистични и нумизматични) за културата и
историята на българите през VII – XI в., международните връзки на българската държава през този
период и други.
В рамките на съпровождащата конференцията програма бе представена и книгата на г-н Емил
Димитров “Кан Тервел – страшилището на Халифата“ – най-продаваното заглавие на историческа
тематика на литературния пазар в България през последните години.
Основната част от докладите, които бяха изнесени на конференцията, ще бъдат публикувани,
оформени като статии и студии, в три последователни броя на списание „Епохи“.
***
В настоящия брой на списание „Епохи” представяме на вниманието на читателската аудитория
поредните пет доклада, изнесени на конференцията.
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