СЕКЦИЯ
„БАЛКАНИТЕ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА”

През първото десетилетие от основававнето на Института за балканистика
редица учени в него изследват съвременните политически процеси в балканските страни, външната им политика, както
и мястото на Полуострова в геополитическия контекст на международните отношения след 1945 г. Именно те, заедно
с група новопривлечени изследователи,
през 1973 г. формират ядрото на ново научно звено в Института „Балканите след
Втората световна война����������������
“���������������
.��������������
В
�������������
първоначалния му състав влизат Пантелей Щерев,
който е избран за ръководетел на секцията, Жоржета Григорова, Дженгиз Хаков,
Парашкева Кишкилова, Грета Делчева.
В течение на две-три години в секцията
са зачислени и защитават кандидатски
(�������������������������������������
сега ��������������������������������
докторски) дисертации Агоп Гарабедян, Бойко Маринков, Иванка Недева,
Иван Минов. За работа в секцията в този
период са привлечени млади учени като
Екатерина Никова и Иво Тодоров, а също
и специалистите-изследователи Румен
Янев и Райна Ивчева.
През първото десетилетие от съществуването на секцията превес в индивидуалните изследвания заемат вътрешнополитическите процеси в балканските държави в периода 1945-1970
г������������������������������������
.�����������������������������������
, както и промените в международните отношения и външната политика на
Балканите непосредствено след Втората световна война. Първият колективен
труд с участие на сътрудниците на секцията е сборникът „Девети септември и
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Балканите“ (1974), в който преобладават
статиите с����������������������������
хронологически
���������������������������
обхват годините на Втората световна война и първите следвоенни години. В този период
секцията основава поредицата Балканите след Втората световна война, от която излизат три тома: 1. „Проблеми на
60-те години“ (1978); 2. „Политически
и икономически проблеми“ (1980) и 3.
„Проблеми на социалистическите страни“ (1989). В тези колективни сборници
са събрани изследователски приноси на
сътрудниците от секцията по заявената
тематика. Привличането на външни за
звеното български автори допълнително
разширява обхвата и изследователските
ракурси в тези томове.
В началото на 80�������������������
-������������������
те години е поставено началото на серия от международни конференции, посветени на външната
политика на балканиските страни, както
и на балканската политика на глобалните международни субекти като СССР,
САЩ, Великобритания и Германия. Като
резултат от тези научни форуми в средата на 80-те години излиза колективният
сборник „Балканите в международните
отношения (1944-1948)“ (1984), където
са поместени�������������������������
изследванията на 14 български и съветски учени по посочената
тематика.
От средата на 80-те години проблематиката на изследванията на сътрудниците от секцията се разширява и актуализира, като се обръща към съвременността на балканските държави. Поставено

е началото на поредицата Балкански годишник. В три последователни тома на
това научносправочно издание – „Балкански годишник 1985������������������
“ (���������������
1987�����������
)����������
, „Балкански годишник 1986“ (1988) и „Балкански
годишник 1987��������������������������
“�������������������������
(1989�������������������
)������������������
се анализират съвременните тенденции в развитието на
вътрешната политика, международните
отношения и икономиката на всяка една
от балканските държави.
През втората половина на 80-те
години за работа в секцията „Балканите след Втората световна война“ биват
привлечени изявени изследователи на
балканската история като Апостолос

Христакудис и Антон Първанов. В този
период се публикуват цяла серия мащабни монографични изследвания на
сътрудници от секцията: „Балканската
политика на социалистическа България (1944-1970)“ от Жоржета Григорова
(1985), „Политическата криза в Гърция
(1958-1967)“ от Пантелей Щерев (1989),
„Ролята на военните в политическия живот на Турция“ от Дженгиз Хаков (1989),
„Национално-освободителната борба и
провъзгласяването на независимостта
на Кипър (1945-1960)�����������������
“ от ������������
Агоп Гарабедян (1989), „Балканите и Европейската
общност“ от Екатерина Никова (1992),

Секция „Балканите след Втората световна война“, 2004 г.
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„Антифашистката съпротива в Румъния
(1941-1944)“ от Парашкева Кишкилова
(1989), „ПАСОК: история, идеология,
политика (1974-1988)“ от Апостолос
Христакудис (1989).
Кардиналните политически промени в началото на 90-те години в бившите балкански социалистически страни и
специфичната характеристика на политическите процеси в Турция и Гърция в
този период закономерно внасят съществени промени в тематиката на научните
изследвания на членовете на секция. Тя
организира серия от национални дискусии��������������������������������
,�������������������������������
посветени на Югославската криза, на балканската политика на Гърция,
Турция��������������������������������
и �����������������������������
Албания,���������������������
��������������������
на влиянието на глобалните процеси върху международните

отношения на Балканите. Резултатите от
тези изследвания намират скоро място и
в българската научна периодика.
След 1993 г. настъпват промени в
ръководството на научното звено. Дотогавашната секционна ръководителка
Жоржета Григорова преотстъпва тази
функция на Апостолос Христакудис,
който заема на този пост до смъртта си
през 2002 г. В периода от 2002 до 2013 г.
ръководител на секцията става Екатерина Никова, а в момента тя се ръководи от
Бойко Маринков.
В края на 90-те години и в началото
на новото хилядолетие секцията привлече едно ново поколение балканисти като
Ирина Огнянова, Бисер Банчев,������
�����
Марияна Стамова, Анета Михайлова. Техните

Секция „Балканите след Втората световна война“, 2014 г.
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научни интереси обогатяват тематиката
на секцията и разширяват диапазона на
изследваните общобалкански и национални процеси. Издадените през първото десетилетие на новото хилядолетие
три големи сборника обобщават диренията и постиженията на звеното: „Турция,
Балканите, Европа. История и култура.
Изследване в чест на професор Дженгиз
Хаков“ (2003); „Изследвания в памет на
Апостолос Христакудис��������������
“ (�����������
2007�������
)������
и колективната монография „Балканите в
първото десетилетие на 21 век“ (2012).
По същото време достояние на научната
общност стават и редица монографични
изследвания на сътрудници от секцията:
„Актуални реалности на националния
въпрос и малцинствения проблем в Румъния“ от Красимира Иванова Наумова
(�������������������������������������
2000), „Национализъм и национална политика в Независимата Хърватска република (1941-1945)“ от Ирина Огнянова
(������������������������������������
2001), „Многостранното сътрудничест-

во в Югоизточна Европа и европейската
интеграция. История и съвременност“ от
Апостолос Христакудис����������������
(��������������
2002),��������
�������
„Албанският въпрос на Балканите (1945-1981)“
от Марияна Стамова (2005), „България и
Югославската криза (������������������
�������������������
1989��������������
-�������������
1995���������
)“ от Би���
сер Банчев (2009), „Косовският възел на
Балканите.����������������������������
Възникване,����������������
���������������������������
развитие,������
���������������
реше�����
ния“ от Антон Първанов (2011).
Сътрудниците на секцията са редовни участници в национални и международни научни прояви – конгреси,�����
сим����
позиуми, кръгли маси.
Заради своя сериозен научен потенциал и компетентност учените от секция
„Балканите след Втората световна война“ са авторитететни и предпочитани
консултанти за държавните институции,
ангажирани с формирането и реализирането на политиката на страната в сферата на националната сигурност и международните отношения.
Бойко Маринков
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