ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ–БАН

ПРОГРАМА
за провеждане на международна научна конференция

100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ.
ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТИ

Посвещава се на 100-годишнината от Балканските войни
Провежда се по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

10–12 ноември 2013 г.

София и Рилски манастир
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10 НОЕМВРИ, НЕДЕЛЯ
Настаняване на участниците в конференцията.
Културна програма за чуждестранните участници.
11 НОЕМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК
9.00 – 9.30 Хотел „Принцес” Зала: Европа 1

Регистрация на участниците.
9.30 – 11.00 Първо пленарно заседание
Хотел „Принцес” Зала: Европа 1
Модератор: проф. д.и.н. Илия Тодев
Секретар: докт. Симона Самуилова

• проф. д.и.н. Илия Тодев, ИИИ – Официално откриване и приветствия
към участниците в конференцията
• акад. Георги Марков, ИИИ – „100 години от Балканските войни”
• доц. д-р Александър Гребенаров, ИИИ – „100 години от Балканските
войни – дипломация и политика, статистика и равносметка”
• проф. д.и.н. Тодор Петров, ВА – „Въоръжението на Българската армия
през Балканската война 1912–1913 г. (по документи на Държавния
военноисторически архив)”
• проф. д.и.н. Трендафил Митев, УНСС – „Документи за Балканските
войни на българската емиграция в Северна Америка”
• проф. д.и.н. Ярослав Рубаха, (Полша) – „Представянето на Балканските
войни в журналистиката на Адам Кржижановски”
• проф. д-р Вемунд Аарбаке, (Гърция) – „Независимата република
Гюмюрджина (1913 г.). Какво ни казват източниците?“
Откриване на Фотодокументална изложба „100 години от
Балканските войни” и кафе-пауза
11.00 – 11.30

11.30 – 13.00 Второ пленарно заседание
Хотел „Принцес” Зала: Европа 1
Модератор: проф. д.и.н. Тодор Петров
Секретар: Елица Велева

• проф. д.и.н. Димитър Саздов, УНСС – „Стефан. С. Бобчев и
дипломатическата му кореспонденция за руско-българските отношения по
време на Балканските войни 1912–1913г.
• доц. д-р Румяна Конева, ИИИ – „Фиаското на идеята за балканско
единство през 1913 г.“
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• доц. д-р Милен Михов – „Фалшификациите на съвременната македонска
историография за Балканските войни”
• доц. д-р Анджей Малиновски, (Полша) – „Отражението на Балканската
война в спомените на Йосиф Липковски”
• доц. д-р Стоян Германов, МНИ – „Руски документи за Балканските
войни”
• д-р Габор Деметер, (Унгария) – „Колебание, некомпетентност или
проницателност? Дипломацията на Австро-Унгария през Балканските
войни, базирана на дневника на тайния съветник Лайош Талоци”
• д-р Илко Дренков, Американски университет – „Българо-гръцките
отношения в Солун според британския генерален консул Хари Ламб
(декември 1912 г.)”
12.00 – 12.30 – Дискусия
12.30 – 13.30 – Работен обяд

Заседания по секции
13.30 – 15.00 Първо заседание на първа секция
Хотел „Принцес” Зала: Европа 1
Модератор: доц. д-р Александър Гребенаров
Секретар: Даниела Вачкова

• доц. д.и.н. Милкана Бошнакова, НБКМ – „Чужди документи за
Балканските войни 1912–1913 г. Мемоари на сръбски офицери в
Български исторически архив на НБКМ“
• д-р Сия Никифорова – „Икономика и война. Балканите 1912/1913 г.”
• гл. ас. д-р Слави Славов, ИИИ – „Войната, холерата и българското
правителство (1912г.)
• доц. д-р Даниел Вачков, ИИИ – „Финансово- икономическите аспекти на
проблема с българските бежанци след Балканските войни“.
• гл. ас. д-р Надя Филипова, ИИИ – „Пълзящата минотаризация на
османското наследство/Балканските войни, кореспонденцията Мак Махон
– Хюсейн, Балфуровата декларация“
• гл. експ. Елена Бугарчева, ЦДА – „Генерал о.з. Тодор Марков – живот
отдаден на българската кауза“
• Аглика Пашова – „Личният архивен фонд на героя от Одрин ген. Георги
Вазов (придобиване, обработка и съхранение)”
• гл. ас. д-р Станислава Стойчева, ИИИ – „Етническа карта и статистика
на Мелнишка каза в навечерието на Балканската война от Екзархийския
архив”.
15.00 – 15.30 Кафе пауза
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13.30 – 15.00 Първо заседание на втора секция
Хотел „Принцес” Зала: Европа 2
Модератор: доц. д-р Румен Караганев
Секретар: Кирил Ненов

• проф. д.и.н. Стефан Симеонов, ВСУ – „Документи за ролята на
българската полиция по време на Балканските войни”
• доц. д-р Йорданка Гешева, ИИИ – „Дипломатическите документи като
извор. Случаят Атанас Шопов (1903–1913г.)”
• доц. д-р Димитър Тюлеков, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград – „Два
непознати документа от Държавен архив – Благоевград за съдбата през
1913 г. на македонските българи в Струмишко и Тиквешко”
• доц. д-р Румен Караганев, ИИИ – „Богдан Морфов и неговите спомени
за Балканските войни”
• гл. ас. д-р Владимир Златарски, ИИИ – „Балканските конфликти и
Германия в началото на ХХ-ти век”
• доц. д-р Иван Петров, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград – „Българоанглийските отношения по време на Междусъюзническата война 1913 г.”
• д-р Володя Милачков, ИИИ – „Румънското нахлуване в българска
територия през юни-юли 1913 г.”
15.00 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 17.00 Второ заседание на първа секция
Хотел „Принцес” Зала: Европа 1
Модератор: доц. д-р Даниел Вачков
Секретар: Ива Инджова

• доц. д-р Георги Митринов, ИБЕ – „Доброволческите чети в отбраната на
Среднородопието през Междусъюзническата война 1913 г.”
• Анелия Геренска, ИМ – Дупница – „Документи на ген. Георги Тодоров в
Историческия музей на гр. Дупница”
• гл. ас. д-р Димитър Христов, ИИИ – „Перипетиите на военното време:
Иван Снегаров и Балканските войни”
• д-р Виолета Костова, РИМ-Хасково – „Извори за убитите в Балканските
войни (1912–1913 г.) военни чинове от Десети Родопски пехотен полк”
• гл. ас. д-р Георги Георгиев, ИИИ – „ВМОРО и македонското движение в
България след Букурещкия договор от 1913 г.”
• докт. Виктор Рогозенски, ИИИ – „Трагичните последици за България
след двете национални катастрофи 1913–1919 г.”
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15.30 – 17.00 Второ заседание на втора секция
Хотел „Принцес” Зала: Европа 2
Модератор: доц. д-р Йорданка Гешева
Секретар: Филип Буров

• д-р Петър Кърджилов, ИИИзк – „Междусъюзническата война и
българското кино. Хроникално-документални филми, заснети у нас през
лятото на 1913 г.“
• д-р Ангел Джонев, РИМ–Кюстендил – „Снимки от Балканските войни,
съхранявани в РИМ – Кюстендил”
• Ани Златева, ИИИ – „Новооткритият уникален фотоалбум за Балканските
войни на чешкия военен кореспондент Владимир Сис – миг и вечност на
поколенията“
• д-р Кирил Алексиев, Снежана Захариева, РИМ–Благоевград – „Лятото
на 1913 година през погледа на един щабен офицер. Дневник на генерал
Константин Жостов”
• гл. ас. д-р Христо Милков, ИИИ – „Изповедта на един българин,
погълнат от войната (Дневник на Стоян Христов Хамбуров)“
• докт. Чавдар Ветов, ИИИ – „Образът на българите в Балканските войни
според един документ от епохата”
17.00 – 18.30 Дискусия и закриване на конференцията
18.30 – 20.30 Работна вечеря

12 НОЕМВРИ, ВТОРНИК
9.00 – заминаване от Хотел „Принцес” за Рилски манастир
9.30 – 11.30 – пътуваща дискусия
11.30 – 13.00 – разглеждане на манастирския комплекс
13.00 – 14.00 – работен обяд
14.00 – 14.30 – свободно време
14.30 – 16.30 – пътуваща дискусия
16.30 – пристигане в София и Хотел „Принцес”
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