
 

 

  ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА & ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ ПРИ БАН 

ITINERARIA BALCANICA: КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО 

Х МЕЖДУНАРОДНИ БАЛКАНИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ 

СОФИЯ, 15-16 НОЕМВРИ 2018 

         

 

 

Уважаеми колеги, 

 

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционно организираните от ИБЦТ  

Х  Международни Балканистични Четения на тема: 

 

ITINERARIA BALCANICA: КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО 

 

Конференцията ще се състои на 15-16 ноември 2018 г. в София. 

Официалните езици на конференцията са български, английски, немски и 

френски. 

 

Пътуването винаги е приемало многобройни разновидности, провокирайки 

безкрайни възможности за анализ и наблюдение. В неговата калейдоскопична оптика 

си дават среща диалогът за границите и идентичностите, за преодоляването на времето 

и пространството, за физическото и метафизичното му измерение, за бягството и 

завръщането, за отдалечаването от линеарното странстване и прегръщането на жребия 

на плодотворния, преобразен и преобразяващ Одисеев кръг на пътешествието.  

Целта на научния форум е да постави в центъра на вниманието проблема за 

пътуването на Балканите и неговите метаморфози през вековете като част от 

преподреждането на понятията за свое и чуждо, център и периферия, запад и изток, 



 

 

национално и наднационално в духовната биография на региона. Въз основа на анализа 

на исторически извори, литературни произведения,  пътеписи или его-документи като 

писма, пътни бележки,  дневници  ще се търси актуален поглед върху историческите, 

социологически и философски измерения на изследвания феномен, върху менталните 

нагласи на авторите и пътешествениците. Динамиката и комплексността на 

изследваните теми ще изисква отговор на въпросите: доколко историята на Одисей е 

история на неговото странстване или завръщане, доколко двете  противоположни 

траектории на пътуването: завръщането и бягството са отражение на овладяването или 

разпадането на идентичността, на нейната цялост,  на метаморфозите на индивида през 

различните културно-исторически епохи. Ключ към разчитането на синонимите: 

пътуване, странстване, скитничество, преминаване, поклонничество, одисея, патила, ще 

е преразглеждането на културните, философски, лингвистични и психологически 

граници, на социалните и личностните ценностни йерархии в културната карта на 

Балканите. Надяваме се, че навлизайки в темата за пътуването и неговата 

интерпретация от отделните автори през вековете ще имаме възможността да 

развенчаем остарелите митове и да допринесем за една съвременна визия за миналото, 

настоящето и бъдещето на Югоизточна Европа, за нейната многоликост и духовна 

архитектоника.  

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в отделен сборник на един 

от официалните езици. 

 

Моля да изпратите вашите заявки за участие, придружени с резюме на български 

и английски език (до 1800 знака) до 20 септември 2018 г. на e-mail: 

ani.balcheva@yahoo.com или yorybibina@gmail.com 

 

 

Адрес: 

Център по тракология „Проф. Ал. Фол” – ИБЦТ, БАН 

ул. Московска 13 

София 1000 
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