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Излезе от печат новият, девети, брой на Балкани, периодично научно издание на 

Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ при Българската 

академия на науките. Темата на броя е „Балканите и морето“. 

Както отбелязваме в предговора, „едва ли е необходимо нашироко да се обяснява 

защо я избрахме. Ето, все пак, няколко думи за нашите мотиви. Името на нашия по-

луостров, респ. на региона, има ясно изразен „планински“ произход. Същевременно брего-

вете на „балканските земи“ се мият от водите на няколко морета. При това имената на две 

от тях – Черно и Бяло – като че ли символично представят историческата съдба на 

народите от региона и контрастите в нея: от възхода и изключителните приноси в 

европейската цивилизация до паденията, драмите и трагедиите през вековете, послужили 

за използването на термина „балканизация“ в най-негативния смисъл.“ 

Изданието включва седем статии по основната тема, които са насочени към различни 

политически, социално-икономически и културни аспекти, разполагащи се в широк 

хронологически диапазон – от Античността до първата половина на XX в. В тях 

рефлектира специфичното отношение към морското пространство и планината в 

Югоизточна Европа през вековете: ролята на тракийските владетели в региона на 

крайбрежна Тракия (проф. д.н. Калин Порожанов); морето през погледа на българите, 

които в края на XIX и началото на XX в. живеят или посещават Солун (доц. дин Юра 

Констатинова); образа на морето във формиращия се кинематографичен език на ранното 

гръцко кино в контекста на изграждане на модерната гръцка национална идентичност 

(проф. д.н. Ваня Лозанова); раждането на българското планинарство (проф. д.н. Светлозар 

Елдъров); мястото на „свещената планина“ в представите и ритуалните практики на 

различни окултни общности в София от края на ХІХ до средата на ХХ в. (проф. дин 

Жоржета Назърска); Черноморието в българския пътепис през първата половина на  ХХ 

век (доц. д-р Антоанета Балчева); крайбрежния риболов по Южното Българско 

Черноморие в първите десетилетия на XX в. (д-р Благородна Филевска-Панагу). 

В рубриката СТАРИНА са публикувани автентични архивни документи, 

представящи обсадата на Одрин по време на Балканската война от 1912–1913 г. през 

погледа на един католически свещеник. Рубриката БАЛКАНИСТИЧНИ ХРОНИКИ 



отразява многобройните научни прояви на Института за балканистика с Център по 

тракология „Проф. Ал. Фол“ при БАН през изминалия едногодишен период. В рубриките 

НОВИ КНИГИ и РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ читателите ще имат възможност да се запознаят  

с новоизлезлите издания на учените от института. 

В рубриката PERSONALIA са представени фигурите на двама забележителни 

изследвачи на балканските древности – Веселин Бешевлиев и Страшимир Димитров. 

Макар и в различна степен, научната кариера на двамата член-кореспонденти на БАН е 

свързана с началата и развитието на днешния Институт за балканистика с Център по 

тракология „Проф. Ал. Фол“. Поводът за представянето е навършването на кръгли 

годишнини от рождението им, но основният и постоянен мотив на изданието е 

изразяването на почит към делото и заслугите на изявени учени от страната и чужбина.  

Новият девети брой на БАЛКАНИ би задоволил интереса на най-широк кръг 

читатели, както специалисти, така и любители, чийто поглед е насочен към историята и 

настоящето на народите от Европейския Югоизток. 

 

 

 

 

 


