СЪДЪРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ .......................................................................................................... 7
Жеков, Ж. Коринтската война (395–387 г. пр. Хр.) – генезис и
рефлексии ...................................................................................................... 9
Иванов, С. Въпросът за произхода на митраизма и
пътищата му на разпространение в Римската империя ........................... 19
Станчев, С. Брак и брачни отношения в Първото българско
царство ......................................................................................................... 27
Николова, П. Болестите по българските земи през
Средновековието (по данни от VII–IX век) .............................................. 40
Георгиев, С. Боилският бунт след покръстването на
Средновековна България ............................................................................ 57
Бояджиев, С. Църква и медицина в Западна Европа XI–XIII в.:
някои основни проблеми и изследвания .................................................. 70
Инджова, И. Учредяването на Търновската архиепископия
в междуцърковните отношения на православния свят ............................ 78
Антонов, С. Неизвестен представител на Аароновци
от ктиторския надпис на църквата Св. Йоан Предтеча
на Скалата в Трапезунд? ......................................................................... 86
Младенов, М. Щрих към историята на монашеския център
Парория ........................................................................................................ 94
Митев, Н. Походите на Владислав Варненчик (1443–1444)
в полската историография от XX век ..................................................... 100
Димитрова, Д. Личното и общественото пространство на
османските търговци през ХVI–XVII век
(по примера на Филибе и София) ........................................................... 109
Спиридонов, В. Виенският конгрес и учредяването на
Германския съюз ...................................................................................... 123
Лазарова, М. Президентската реконструкция в САЩ –
от проект към реална политика ............................................................... 137
Георгиев, Д. Проблемът с „облеклото и конете“ – или някои
малко известни моменти от обучението на българи, учещи
в руски военноучебни заведения в периода 1879–1883 г. .................... 156
Дончев, А. Бургаският отряд във военната защита
на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.) ............................................. 165
Шишманова, Н. Пацифистките идеи на Берта Фон Сутнер ...................... 174
Димитров, С. Британско-българските отношения в края
на XIX и началото на XX век в българската историография ............... 186
Дракалиев, Г. Бургаската търговско-индустриална камара
от създаването £ до 1918 г. ...................................................................... 200
Конакчиев, П. Отражението на Сараевския атентат в
работата на Хърватския сабор (28 юни – 4 август 1914 г.) .................. 214
Астарджиева, Т. Военната диктатура – алтернатива на белите
генерали по пътя към държавно устройство на Русия .......................... 224
5

Костадинов, П. “Ние вдигаме завесата.” Народният съд в Русе
(1944–1945 г.) по страниците на Дунавски отечествен фронт .............. 240
Маринов, М. Марксистко-ленинското самообразование като
основен метод за създаване на кадри в агитационно-пропагандния
апарат на комунистическата партия (1945–1948 г.) ............................... 260
Шуманова, С. Последиците от земетресението във Вранча
(4 март 1977) за Румъния и България ..................................................... 273
Дончева, Л., Игнатова, А. За паметниците на социалистическото
монументално изкуство в България – история и
съвременни проблеми .............................................................................. 288
Димитрова, К. „Партньорство за мир“ в края на XX в. –
нов смисъл в променената реалност ....................................................... 305
ГЕОГРАФИЯ ................................................................................................. 315
Дерменджиев, А., П. Събева Литературната география
и съхраненото бъдеще .............................................................................. 317
Янков, Р. Възможности пред развитието на селския туризъм
в община Елена ......................................................................................... 323
Дерменджиева, С., И. Радева Функционалната грамотност в
контекста на географското образование и новата
образователна парадигма ......................................................................... 332
Дерменджиева, С., П. Събева Уроците за обобщение и
систематизация в обучението по география в 5 клас ............................ 339
Парашкевов, П. Географският фактор в балканската история ................ 357
Събева, П. Личностни и социално ориентирани послания
на образователната (училищната) география ......................................... 363
Йорданова, П. Опит за сравнимост на политико-социалните
отношения на Република Кипър и Република България ...................... 379
Ценова, Ц. Използване на интегрални функции за установяване
на фази и цикли в колебанията на оттока на реките Вит,
Осъм и Янтра ............................................................................................ 387
Добрева-Станкова, К. Методическата подкрепа на учителите
по география и икономика в област Сливен – конкретните
стъпки към професионалния успех ......................................................... 396
Шефкъ, Л. Турция – кратка характеристика .............................................. 406
Коев, Е. За някои „особени“ карстови езера в България
(Формиране, съществуване и особености на крайморските,
крайречни и обособените при тектонски разломи карстови езера
в България на примера на Рабишкото езеро, езеро Сребърна,
Шабленското езеро и подземните крайморски карстови езера
в България) ................................................................................................ 417

6

