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І. Проблематика на звеното 

1.1 Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни) на звеното 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ е 

единственото звено в Българската академия на науките, което притежава експертни 

знания за политическите, обществените, културните и религиозните процеси, които 

протичат на територията на девет съвременни държави в продължение на повече от 30 

века.  

Стратегическите и оперативните цели на ИБЦТ са свързани с проучването на 

стопанското, общественото, политическото и културното развитие на народите и 

страните в Югоизточна Европа. Изследователската дейност на учените от ИБЦТ е 

основана на прилагането на иновативни изследователски подходи и методологии, чрез 

които се интерпретират промените в различни сфери на балканските общества, 

стимулиращи или възпрепятстващи интеграцията на Балканите в Европа. Динамичната 

политическа и социално-икономическа структура на Балканите в съпоставка с 

европейските и световни тенденции e основният коректив за изработването на  актуални 

анализи, свързани с информационното, експертното и оперативното обслужване на 

българската държава и общество. Широкият хронологически диапазон на изследванията, 

обхващащ богата проблематика от областта на тракологията, византинистиката, 

османистиката, новата и най-новата история на страните от Югоизточна Европа, 

балканската културология, политология и европеистика, позволи съществена част от 

научната продукция на ИБЦТ да намери приложение и при обучението на студенти, 

дипломанти, докторанти и специализанти в областта на балканистиката. 

Конкретните цели, които учените от ИБЦТ си бяха поставил за 2019 г., бяха: 

 увеличаване на общата видимост на научната дейност на ИБЦТ чрез създаване на 

кръг от последователи на публичните изяви на звеното, който да включва учени и 

граждани от цялата страна, балканските държави и др.; 

 привличането на докторанти, специализанти, млади и утвърдени учени към 

изследователската дейност на ИБЦТ с цел разширяване на методологическия и 

тематичен обхват на изследванията; 

 разширяване на електронната инфраструктура, която осигурява свободен достъп 

до част от научната продукция на изследователите от ИБЦТ и широкото ѝ 

популяризиране сред българската и международната общественост; 

 утвърждаване и разширяване на взаимодействието с научните институти и 

висшите училища от страната и чужбина. 

 

Във връзка с поставените цели през 2019 г. бяха постигнати следните резултати: 

 ИБЦТ има официална интернет страница (https://www.balkanstudies.bg/), четири 

страници на проекти (http://www.thracians.net, http://www.solunbg.or/; http://balkan-

challenges.eu/; http://labalkans.org) и четири фейсбук страници, които използва за 

популяризиране на научната си дейност. През 2019 г. кръгът от последователи на изявите 

и дейността на учените от ИБЦТ се увеличи с 40% спрямо предходната година (в края на 

2019 г. фейсбук страниците на ИБЦТ имат повече от 2500 последователи в сравнение с 

1500 през 2018 г.). Събитието, генерирало най-голям интерес, е прегледано близо 25 000 

https://www.balkanstudies.bg/
http://www.thracians.net/
http://www.solunbg.or/
http://balkan-challenges.eu/
http://balkan-challenges.eu/
http://labalkans.org/
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пъти. Сайтът на ИБЦТ е генерирал 24 436 посещения с над 1 милион преглеждания на 

качената информация. Страницата на най-стария проект (от 2017 г.) Солун и българите 

има 11 556 посещения с близо половин милион преглеждания на статиите. И двата сайта 

са посещавани от повече от 50 държави, като трябва да отбележим, че освен от 

балканските страни има посещения от САЩ (37 544 преглеждания на ИБЦТ и 2616 на 

Солун и българите), от Китай (съответно 4480 и 7960), Русия (съответно 8590 и 7068), 

Швейцария (съответно 7660 и 1540), Япония, Австралия, Канада, Южна Корея, Индия и 

др. 

 През 2019 г. в ИБЦТ успешно положиха изпит и бяха зачислени като редовни 

докторанти четирима души – Янита Кирова (секция Култура на Балканите), Милен 

Марков (секция Средновековни Балкани), Николай Желев (секция Средновековни 

Балкани), Кирил Илиев (секция Модерни Балкани).  

В Националната програма за млади учени и постдокторанти през 2019 г. в ИБЦТ бяха 

включени един млад учен – Евлоги Станчев (секция Модерни Балкани) и един 

постдокторант – д-р Виолета Манолова (секция Средновековни Балкани). 

През 2019 г. бе поставено началото на програмата за обучение на специализанти. 

Успешно преминаха специализация двама учени: Йордан Цанов от университета в 

Дърам, Великобритания,  и доц. д-р Светослав Риболов от Богословския факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“.  

Към екипа на ИБЦТ през 2019 г. се присъединиха утвърдилите се в своите области 

като безспорни специалисти доц. д-р Иво Топалилов, доц. д-р Невена Панова-

Димитрова, гл. ас. д-р Калин Стоев. Освен тях в научния състав бе включен и Георги 

Митов.  

Привличането на студенти, докторанти, млади учени и постдокторанти реализирахме 

и чрез включването им в различните инициативи на ИБЦТ – конференции и семинари, 

публични лекции, проекти, изложби. Към дейността ни се присъединиха представители 

на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. 

св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет за 

библиотекознание и информационни технологии, на хуманитарните институти на БАН 

– Национален археологически институт с музей, Институт за исторически изследвания, 

Институт за изследване на изкуствата, Кирило-Методиевски научен център, Институт по 

етнология и фолклористика с етнографски музей и др. 

 През 2019 г. продължи участието ни в научните мрежи КЛаДА.бг, Инфрамат, 

Центъра за върхови постижения Наследство.бг и в Националната научна програма 

КИННПОР. Партньорството ни в тях ни осигурява технологични възможности за 

разширяване на създадената вече база данни с отворен достъп. Продължи и работата ни 

върху двете онлайн енциклопедии – Енциклопедия Тракия и LABedia: енциклопедия на 

Късната античност на Балканите. И двете енциклопедии са с отворен достъп.  

 Основната дейност на ИБЦТ се основава на научната комуникация с учени от 

различни изследователски звена и висши училища от страната и чужбина. През 2019 г. 

учените от ИБЦТ увеличиха публичните си изяви в страната чрез изнасяне на лекции в 

различни музеи и библиотеки. Една от международните конференции, Late Antique 

Christianity in Southeastern Europe, бе проведена в град Ямбол. Филиалът на ИБЦТ в 

Монтана активно участва в културния живот на града чрез организирането на Научна 
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среща „Развитието на Монтана и Северозападна България в научните изследвания“ и 

Форум „Срещи с българската наука в Монтана“. В организираната от ИБЦТ конференция 

„Градът на Балканите: пространства, образи, памет“ бяха включени с доклади 66 учени 

от България, Белгия, Хърватия, Сърбия, Гърция, Турция. 

 

1.2 Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017–2030 

Дейността на ИБЦТ отговаря на основната цел на Националната стратегия за научни 

изследвания 2017–2030 (НСНИ) България да се превърне в привлекателен център за 

авангардни научни изследвания, да се издигнат позициите на страната в областта на 

науката, да се задържат и привлекат млади и водещи учени в България. 

През 2019 г. ИБЦТ е бил водеща организация или съизпълнител на 21 

международни проекта (през 2018 г. тези проекти са били 14), в които са участвали учени 

от 9 държави.  

Във все повече проекти и организирани от ИБЦТ научни форуми вземат участие 

студенти, докторанти, млади учени и постдокторанти. ИБЦТ полага целенасочени 

усилия за поддържане на интереса на младите хора към научните изследвания в областта 

на хуманитаристиката. И през 2019 г. продължи практиката като дискутанти в 

семинарите по проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“ да бъдат 

канени не само утвърдени учени, но и докторанти и студенти. В двата семинара, 

проведени през месеците април и май, участваха 7 докторанти и 4 студенти (от които 

един грък, който прави докторантура в СУ „Св. Климент Охридски“, и една българка, 

която прави докторантура в Хумболтовия университет, както и докторанти на 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и на Югозападния 

университет „Неофит Рилски“). Докторантът Янис Каминис участва в един от 

семинарите като основен лектор.  

Двата лекционни семинара – Всеки втори вторник и Създаването на 

късноантичния свят на Балканите, които започнаха през 2018 г., допринасят за 

повишаване на общественото значение на научните изследвания на ИБЦТ съгласно 

изискванията на чл. 5 от ЗННИ и (НСНИ) чрез предоставянето на ново научно знание на 

гражданите. Бяха изнесени 12 публични лекции (включително от двама чуждестранни 

лектори – Вангелис Караманолакис, Гърция, и Дейвид Периш, САЩ), като 5 от лекциите 

са качени на Youtube каналите на ИБЦТ. На лекциите са присъствали повече от 200 

слушатели, като информацията за тях в социалните мрежи е достигала до повече от 30 

000 души. Записаните лекции са гледани близо 1000 пъти.  

През месеците октомври и ноември в Галерия на открито „Кристал“ съвместно 

със Столична община бе представена изложбата „Градът на Балканите: пространства, 

образи, памет в пощенски картички“. Събитието получи широко медийно отразяване. 

Жителите и гостите на столицата имаха денонощен достъп до изложбата в продължение 

на 20 дни. 

Осигуряването на достъп до експертно знание на възможно най-широк кръг 

граждани създава условия за развитие на гражданското общество и синергия между него, 

научните и държавните институции. 
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Дейността на ИБЦТ изпълнява изискването на НСНИ за увеличаване достъпа до 

международни научноизследователски и иновационни мрежи чрез включването на 

резултатите от изследователската дейност на звеното в националната е-инфраструктура 

КЛаДА.бг, която е част от международните инфраструктури CLARIN-ERIC и DARIAH. 

По примера на Австрия и Нидерландия КЛаДА.бг обединява целите на CLARIN-ERIC – 

за използването на езикови ресурси и средства в областта на приложения в 

хуманитаристиката и на DARIAH – за дигитализиране и опазване на културното 

наследство.  

През 2019 г. бе поставено началото на научно-образователния проект на ИБЦТ 

като част от Центъра за върхови постижения Наследство БГ. Основната цел на проекта е 

създаване на информационни продукти за повишаване на квалификацията на 

специалисти, работещи в областта на културно-историческото наследство. За 

постигането на тази цел участниците в проекта ще имат възможност да ползват различни 

лаборатории и IT продукти, създадени в рамките на Центъра за върхови постижения.  

Стратегическите цели на ИБЦТ тясно кореспондират с политиката на НСНИ за 

увеличаване и поддържане на висока квалификация на учените, формулирано в 

Специфична цел 1. Осигуряването на безплатен достъп до част от научната продукция 

на ИБЦТ ще даде възможност на учените от всички региони на страната да ползват 

качената там информация. Участието на звеното в национални и международни научни 

мрежи ще улесни приобщаването към международната научна общност. 

Като допълнение към тази дейност трябва да добавим и двете онлайн 

енциклопедии на ИБЦТ – Енциклопедия Тракия (http://www.thracians.net/) и LABedia: 

енциклопедия на Късната античност на Балканите, IV век (http://labalkans.org/), както и 

сайта на проекта Солун и българите, на който могат да бъдат намерени научни и 

научнопопулярни публикации и архивни материали. Тези електронни ресурси са със 

свободен достъп и информацията на тях е или се предвижда да бъде достъпна на няколко 

езика (в зависимост от материала) – английски, гръцки, турски, румънски, сръбски, 

македонски, френски и немски. 

Дейността на ИБЦТ кореспондира с третия от взаимосвързаните приоритети на 

Хоризонт 2020, насочен към преодоляване на обществените предизвикателства – 

спадове, демографски промени и сигурност. Изследванията на учените от ИБЦТ се 

вписват напълно в приоритета на програмата за създаване на новаторски и мислещи 

европейски общества чрез подпомагане на научни изследвания на европейското 

наследство, идентичност и култура, които създават рефлективни общества, споделящи 

общи ценности, устойчиви на демографски промени и миграционни модели. 

Натрупването на знания за историческата съдба на Балканите от Античността до днес ще 

спомогне за изграждане на по-дълбоко разбиране на проблемите с миграцията по 

политически, религиозни и социални причини. 

 

1.3 Ползи и ефекти за обществото от извършената дейност 

Институтът за балканистика с Център по тракология е водеща институция в страната и 

на Балканите в областта на балканистичните изследвания. Реализираните научни 

дейности на ИБЦТ през 2019 г. бяха насочени към проучването на културно-

http://www.thracians.net/
http://labalkans.org/
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историческото наследство, националната идентичност и културното разнообразие в 

Европа и света. Постигнатите научни резултати по проекти с бюджетно и с външно 

финансиране намират конкретно приложение в образованието, развитието на културния 

туризъм, устойчивото развитие на общините, двустранните и многостранни културни 

взаимоотношения на Балканите и Европа, в подобряването на капацитета на общини и 

ведомства, отговарящи за наука, образование, култура, регионално развитие и 

международни отношения. Целевите групи, към които са насочени, обхващат широка 

прослойка от българското общество, сред които  научни работници, изявени балканисти 

и университетски преподаватели, студенти и докторанти, библиотекари, издатели, 

дипломати, държавни и общински структури, научни и културни институции.  

Постоянен ангажимент на сътрудниците на ИБЦТ остава ежегодното организиране на 

изложби. Най-голямата изложба, организирана през 2019 г., бе „Градът на Балканите: 

пространства, образи, памет в пощенски картички“. Изложбата беше представена на 

жителите и гостите на град София от 21 октомври до 3 ноември в Галерия на открито 

„Кристал“. Интересът към изложбата доведе до нейното разширяване с илюстративен 

материал и организиране на представянето ѝ през 2020 г. в различни градове в страната. 

Учените от ИБЦТ осъществяват интензивна експертна дейност чрез участие в 

различни научни съвети и органи, а също така и чрез медиите.  

През 2019 г. са регистрирани повече от 143 участия на учени от ИБЦТ в програмите 

на Българското национално радио (Хоризонт, Христо Ботев, Радио София), Българската 

национална телевизия, Нова ТВ, ТВ Европа, ТВ Скат, ВТК, Bloomberg TV, Bulgaria On 

Air, БНР, Дарик радио, местните радиостанции, в електронните медии, списанията и 

вестниците в България, както и едно интервю за електронното издание The Tablet.  

Учените от ИБЦТ са изнесли 30 публични лекции, в това число три в чужбина – чл. 

кор. проф. дин Александър Костов в Харвардския университет, доц. д-р Росица Градева 

в Университета в Бон и доц. д-р Иво Топалилов в Австрийската академия на науките.  

ИБЦТ популяризира широко академичните издания по тематиката, по която 

работи.  Общо четиринадесет учени са представили над 20 излезли от печат публикации 

и изложби. През 2019 г. бяха организирани и две издания на Балкански панаир на книгата 

в ИБЦТ, които привлякоха вниманието на учени от сродни институции, библиотекари и 

граждани. Събитията бяха посетени от над 500 души. В продължение на това бяха 

направени дарения на издания на ИБЦТ на регионалните библиотеки в Разград, Ямбол, 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Регионален исторически музей – Силистра 

и др.  

През 2019 г. проф. диз. Ваня Лозанова-Станчева е участвала в подготовката на три 

научно-популярни филма – Първомартенска обредност, Островът отвъд Борей и 

Мистериалната режисура. 

1.4 Взаимоотношения с други институции 

Дейността на ИБЦТ има дълбоки традиции в установилото се през годините 

сътрудничество с редица институции. През 2019 г. продължи дейността  по  изпълнение 

на сключените съвместни договори с Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), Рeгионалните 

исторически музеи в Монтана, Сандански и Ямбол и Националната библиотека „Св. св. 
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Кирил и Методий“, с Дипломатическия институт и Държавния културен институт към 

Министъра на външните работи на РБ, както и Дирекция ,,Съседни страни“ към 

Министерството на външните работи, Столична община, а също с Гръцката фондация за 

култура, с Италианския културен институт, с Френския институт, с посолствата на 

Испания, Италия, Хърватия, Чехия, Гърция, Украйна и Франция, с научната секция 

„Военноисторически изследвания и поуки от  практиката“ при Военната академия „Г. С. 

Раковски“.  

Отношенията на ИБЦТ с посолствата в страната бяха разширени към Институт 

„Сервантес“, съвместно с който  бе организирана Кръгла маса „Брулени хълмове? Поглед 

към Балканите от Пиренеите“.  

Трябва да споменем и договора за сътрудничество, който бе сключен с Регионален 

исторически музей – Силистра, като в процес на подписване са подобни договори с 

музеите във Видин, Лом, Белоградчик, Петрич, Добрич, Нова Загора и Бургас. 

През 2019 г. ИБЦТ осъществи под различни форми сътрудничество с български и 

чужди висши учебни заведения и научни институти като: Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“, Нов български университет, Шуменски университет „Eпископ Константин 

Преславски“, Американския университет в Благоевград, Университета за 

библиотекознание и информационни технологии, Института за исторически изследвания 

при БАН, Института за български език при БАН, Института за литература при БАН, 

Института за изследване на изкуствата при БАН, Института за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей към БАН и др.   

Активно бе и участието на изследователския състав в работата на редица 

чуждестранни институции като ЮНЕСКО, Международната асоциация за 

югоизточноевропейски проучвания (AIESEE), Международната асоциация по 

тракология, Експертния и консултативен съвет на ЮНЕСКО по Конвенцията за опазване 

на подводното културно наследство, Научния съвет на Регионалното бюро на ЮНЕСКО 

за наука и култура за Европа, Венеция, БНК на ICOMOS-UNESCO, Международната 

асоциация за византийски проучвания (АIEB), Международната федерация на 

Институтите за средновековни изследвания (FIDEM), North American Patristic Society, 

Фондация Александър фон Хумболт, Хумболтовия съюз в България, Националната 

комисия по морска история, Международния съвет за индоевропейски и траколожки 

изследвания, Международния борд на Гръцкия институт за запазване на морските 

традиции – Атина, IBAC (International Balkan Annual Conference), Американския 

изследователски център в София, CIEPO (Commité international des études ottomanes et 

pré-ottomanes), International Association for Social and Economic History of the Ottoman 

Empire (IAOSEH), Center for Ottoman Studies-Belgrade, Fulbright Alumni Association, 

Университета на Монреал (Канада), International Advisory Board: Centre for Balkan and 

Black Sea Studies, Научния съвет на Фондация „Felix Kanitz“, Виена; Карловия 

университет в Прага (Чехия), Университета „Рома-тре“ – департамент „Политически 

науки“ (Италия), Института за история на европейското право във Франкфурт 

(Германия), Университета „Осман Гази“ в Ескишехир (Турция), Университета 

„Атълъм“ в Анкара (Турция), Института за исторически науки и Института за хърватска 
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литература, история и театър към Хърватската академия на науките и изкуствата, 

Хърватския институт за история, Института за югоизточноевропейски проучвания на 

Румънската АН, Института по история „Николае Йорга“ към Румънската АН, Института 

по история на Полската АН, Масариковия институт и архив на Академията на науките 

на Чешката република, Византоложки институт (САНИ), Балканоложкия институт 

(САНИ), Академията на Черна гора. 

           ИБЦТ традиционно участва и в работата на редица неправителствени научни и 

обществени организации с национално значение като Националния комитет за 

югоизточноевропейски проучвания, Асоциацията на медиевиститие и византинистите в 

България, Дружеството на изследователите на античността в България, Националната 

комисия по морска история, Българското дружество за проучване на ХVІІІ век, 

Българското геополитическо дружество, Българската асоциация за външна политика, 

Македонския научен институт, Тракийския научен институт, Българската асоциация по 

военна история, Българското историческо дружество, Академичния кръг по сравнително 

литературознание, Сдружение „Колегиум Германия“, Организацията на евреите в 

България „Шалом“ и др. 

 

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата  

През 2019 г. проф. Лора Тасева е извършила консултация към Министерството на 

образованието и науката, а доц. Златомира Герджикова е участвала с експертизата си  

като председател на жури към Обединен детски комплекс–Ямбол. 

През 2019 г. продължи участието на ИБЦТ в националната инфраструктура за 

производство и изследване на нови материали Инфрамат. Изследователи от ИБЦТ са 

включени към Модул 2, чиято цел е създаване и развитие на човешка и материална 

инфраструктура в областта на опазване на културното наследство като цяло и на 

металните артефакти в частност. Очакваните резултати в областта на културно-

историческото наследство ще включват: съхраняване, диагностика и реставрация на 

метали и тяхното предпазване от разрушаване в резултат на човешкото влияние или на 

околната среда; точно датиране на металните предмети и определяне на степента им на 

корозия; прилагане на нов тип техники за консервация и реставрация; изследване 

влиянието на околната среда върху археообектите от метал; създаване на мобилни 

лаборатории за изследване на мястото на археологическите находки; участие в 

европейската програма за Опазване и съхранение на културно-историческото 

наследство. 

Продължи участието ни и в националната мрежа КЛаДА.бг. Целта на проекта е 

да създаде онлайн платформа (е-платформа) за съхраняване на българското езиково и 

културно-историческо наследство. Инфраструктурата ще поддържа решаването на 

различни задачи, насочени както към специализирана, така и към по-широка аудитория. 

Инфраструктурата се изгражда като уеб услуга за експериментиране със система за 

комбиниране на резултатите от различни модули за обработка на естествен език, 

разработена в рамките на европейските проекти EUCases и QTLeap, финансирани от 

тематика ИКТ в 7-та Рамкова програма на Европейската комисия. КЛаДА.бг ще осигури 

свободен достъп до електронните си колекции на всички, които проявяват интерес съм 
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тях. През 2019 г. ИБЦТ организира два семинара на тема „ИБЦТ и дигиталната 

хуманитаристика“, в които се включиха партньори от ИИКТ – БАН. 

ИБЦТ е сред основните партньори на започналия дейността си през 2018 г. 

Център за върхови постижения „Създаване и развитие на център за върхови постижения 

Наследство БГ“. Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктура за 

научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и 

рекреативните индустрии. Сред очакваните резултати е създаване на условия за 

разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни 

изследвания, които да допринесат за: преодоляване изоставането на страната ни спрямо 

водещите научни центрове на европейско и световно ниво; интегриране на български 

научни организации в европейското изследователско пространство; изграждане на 

устойчиви партньорства с водещи европейски университети и институти; засилване на 

връзката „наука–бизнес“. 

През 2019 г. ИБЦТ се включи като партньор в Националната научна програма 

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ 

(КИННПОР). Основната цел на програмата е създаване на модерна и устойчива 

научноизследователска инфраструктура с качествено съдържание, организирана във 

високоефективни и широкодостъпни онлайн платформи. Програмата цели и 

осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на 

хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени 

организации и др. Националната научна програма е създадена в изпълнение на 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017–2030, в 

перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана 

научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази 

инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широко достъпни 

онлайн платформи.  

 

2. Резултати от научноизследователската дейност през 2019 г. 

Монографии, излезли през 2019 г. 

Данова, Пенка, Александър Николов, Елена Костова, Васил Гюзелев, Симеон Хинковски. 

Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век. 

Том II (1407–1505 г.). 2, УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, ISBN:978-954-07-4601-2 

Заимова, Рая Живата история или за паметта на една солунска фамилия. Институт за 

балканистика с Център по тракология, 2019, ISBN:978-619-7179-11-8, 127 стр.  

Петров, Бисер България и новото славянско движение (1941–1948). ИК "Гутенберг", 2019, 

ISBN:978-619-176-156-2, 316 стр. 

Солун и българите: история, памет, съвремие. (колективна монография сборник?)  ИБЦТ, 

ISBN: 978-619-7179-10-1, 656 с. 

Стоев, Калин Providentia Imperatoris. Биография на император Максимин Тракиеца. Tendril 

PH, 2019, ISBN:978-954-92809-9-9, 360 стр. 
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Събев, Орлин Просветени на Изток с лъчите на Запада. Българската ученическа колония 

в Цариград (XIX–XX век). Авангард Прима, 2019, ISBN:978-619-239-230-7, 646 стр. 

 

Сборници, излезли през 2019 г. 

Българският Северозапад в Европа – история и култура, ИК „Тендрил“, ISBN: 978-954-

92809- 8-2, 176 стр. 

Новите предизвикателства пред Балканите. ИБЦТ, ISBN: 978-954-326-386-8 

С поглед към Америка: Изселването на български арменци от социалистическа България. 

Документален сборник. Факел, ISBN: 978-954-411-278-3 

Café Europe. ИБЦТ, ISBN: 978-619-7179-09-5 

Thracia 23. ΕΠΟΠΤΕΙΑ. Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.н. 

Александър Фол. ИБЦТ, ISSN: 0204-9872, 456 стр. 

 

През 2019 г. учените от ИБЦТ са публикували 5 монографии, 1 колективна 

монография и 6 сборника, като изследователи от института са участвали във външни на 

ИБЦТ колективи, подготвили още 4 сборника.  От печат са излезли 184 статии, студии и 

научни съобщения и са забелязани 468 цитирания на 284 публикации.  

През 2019 г. ИБЦТ е участвал в организирането на 3 национални, 2 национални с 

международно участие и  6 международни научни форума.  

През 2019 г. продължи провеждането на лекционния семинар в Института за 

балканистика Всеки втори вторник, в който участваха 5 лектори, между които и учен от 

Атинския университет, Гърция и поредицата от лекции по проект „Създаването на 

късноантичния свят на Балканите“, по който бяха проведени 7 лекции. 

Като продължение на утвърдената от Центъра по тракология семинарна форма за 

научни дискусии Seminarium Thracicum през 2019 г. бяха организирани два еднодневни 

дискусионни семинара: Монашеството през Късната античност и Готите на Изток: 

история, археология, идентичност. В двата семинара взеха участие 16 учени от ИБЦТ, 

СУ, Нов Български Университет, Университет за библиотекознание и информационни 

технологии, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Университета в 

Любляна, Национален археологически институт с музей–БАН, Регионален исторически 

музей–Варна, Регионален исторически музей–Лом, Регионален исторически музей–

София, Регионален исторически музей–Бургас. 

 

През 2019 г. ИБЦТ бе организатор на следните научни форуми: 

Древна Тракия и траките: сакрално и профанно, 14–15 май 2019, София  

Брулени хълмове? Поглед към Балканите от Пиренеите, 4 юни 2019, София 

Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки, 17–18 юни 2019, София 

Le Sud-Est européen à travers les siècles: histoire sociale, contacts linguistiques et culturels, 19–

20 юни 2019, София 

Convegno Internazionale 140 anni di Relazioni Diplomatiche Italia – Bulgaria 1879–2019, 27 

септември 2019, София 
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Градът на Балканите: пространства, образи, памет, 2–4 октомври 2019, София 

Late Antique Christianity In Southeastern Europe, 3–5 октомври 2019, Ямбол 

Ромите в османските Балкани и в съвременна България. Френско-българско 

сътрудничество в областта на историята и социолингвистиката, 11 ноември 2019, София. 

 

През 2019 г. учените от ИБЦТ са работили по 64 проекта, от които 23 с водеща 

организация ИБЦТ и 41 с друга. Учените в ИБЦТ работят по национални и 

международни проекти: 8 с бюджетна субсидия, 7 по двустранни спогодби с 

чуждестранни академии на науките (договори по ЕБР), 4 международни (извън ЕБР), 4 

проекта са финансирани от ФНИ. Учени от ИБЦТ участват и в 4 научни мрежи. Личното 

участие на учени в проекти, по които ИБЦТ не е партньор, включват – 7 държавно 

финансирани проекта (4 от ФНИ), 18 международни проекта и 8 национални. 

През 2019 г. продължи успешно изпълнението на проекта Солун и българите: 

история, памет, съвремие с ръководител доц. д-р Юра Константинова. Освен 

документалните материали, които бяха публикувани на сайта на проекта 

(www.solunbg.org), бе издадена колективната монография Солун и българите: история, 

памет, съвремие,  ИБЦТ, ISBN: 978-619-7179-10-1, която се състои от 21 глави, 

подготвени от автори от България, Гърция и Турция. 

Продължи работата и по проект Съвременните Балкани и предизвикателствата 

пред България с ръководител чл.-кор. проф. дин Ал. Костов (www.balkan-challenges.eu).  

Целта на проекта е да предложи цялостно изследване на социално-икономическото и 

политическото развитие на съвременните балкански държави, като открои влиянието им 

върху външнополитическите приоритети на България.  

През 2019 г. учените от ИБЦТ активно участваха в научите мрежи Инфрамат, 

КЛаДА.бг, Център за върхови постижения Наследство.БГ, ННП КИННПОР, в които 

ИБЦТ е партньор (научните мрежи са описани подробно в точка 1.5.). 

 

2.1 Едно най-значимо научно постижение 

На свое заседание на 28 януари 2020 г. Научният съвет на ИБЦТ определи като най-

значимо научно постижение колективната монография Солун и българите: история, 

памет, съвремие,  ИБЦТ, ISBN: 978-619-7179-10-1, 656 с. 

Колективната монография Солун и българите: история, 

памет, съвремие представя българите в Солун и техните връзки с 

голямото егейско пристанище. Тя обединява текстове на двадесет 

и двама български, гръцки и турски учени, които на базата на 

неизползвани до момента извори разкриват неизвестни факти, 

представят нови проблеми и различни гледни точки към темата. 

Подредени хронологично в четири тематични раздела, 

изследванията открояват българите сред пъстротата на 

средиземноморския град и правят неговото многообразие пълно, 

живо, истинско. Това възстановява целостта на историческия 

разказ и добавя нови, цветни щрихи към историята на Солун.  

http://www.solunbg.org/
http://www.balkan-challenges.eu/
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Авторите на колективната монография работят във водещи български научни 

институции – Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“, в свързани с изследваната проблематика държавни институции – Държавна 

агенция „Архиви“ и Министерство на външните работи, както и в утвърдени академични 

центрове в чужбина. Те представят различни научни школи и подходи, но са обединени 

от разбирането, че разнообразието от истории и мнения е важно за осмислянето на 

миналото и устойчивостта на бъдещето. Изследванията им далеч надхвърлят 

националния поглед, разширяват контекста на българската история и запълват бели 

полета в знанието за българското присъствие в Солун.  

Книгата е резултат от проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при 

Министерството на образованието и науката и всички текстове в нея са преминали 

независимо двойно научно оценяване. 

 

2.2 Най-значимо научно-приложно постижение 

На свое заседание на 28 януари 2020 г. научният съвет на ИБЦТ определи като най-

значимо научно-приложно постижение изложбата „Градът на Балканите: пространства, 

образи, памет в пощенски картички”, София, 21 октомври-3 ноември 2019 г. 

 

Изложбата „Градът на Балканите: пространства, 

образи, памет в пощенски картички“ е организирана 

от Института за балканистика с Център по 

тракология „Проф. Александър Фол“–БАН в 

рамките на Национална научна програма 

„Културноисторическо наследство, национална 

памет и обществено развитие“, финансирана от 

МОН. Изложбата беше показана в Галерия на 

открито в градина „Кристал” от 21 октомври до 3 ноември 2019 г. 

От края на XIX век до началото на дигиталната ера пощенските картички са най-

масовата и достъпна форма за отразяване на емблематични пространства, събития и 

образи от градския пейзаж. Изложбата представя многообразието на културата в 

столиците и в по-малките градове на Балканите, тяхната атмосфера и историческа памет. 

        

3. Международно научно сътрудничество на звеното  

Международното сътрудничество на ИБЦТ включва изпълнение на проекти по договори 

и спогодби, както и участието на отделни изследователи във външни за БАН проекти. 

През 2019 г. ИБЦТ е реализирал 11 международни проекта със следните държави – 

Сърбия, Черна гора, Румъния, Хърватия, САЩ, Испания, Франция и Италия. Учени от 

ИБЦТ са взели участие в 14 международни проекта с друга водеща институция. 

 Важна част от международното сътрудничество на всяка научна институция е 

участието на изследователите в чуждестранни научни форуми. През 2019 г. са изнесени 

165 доклада на конференции и семинари в следните държави: Гърция, Турция, Босна и 
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Херцеговина, Украйна, Румъния, Сърбия, Франция, Италия, Ливан, Великобритания, 

Хърватия, Унгария, Грузия, Русия. Общо 33-ма учени са взели участие в 37 

чуждестранни научни форума (международните форуми, проведени в България, не са 

включени).  

 Част от международното сътрудничество е изнасянето на публични лекции. През 

2019 г. двама учени от ИБЦТ са изнесли 3 лекции в чужбина и трима чуждестранни учени 

са изнесли лекции в ИБЦТ: 

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов, The Vatican and Human Rights in the Balkans 

during the Cold War Monday,  18 June 2019, Harvard University (Cambridge) 

доц. д-р Росища Градева, Contested Public Space(s) in the Thought World of Balkan 

Christians and Muslims, 15th-19th centuries, 18 März 2019, The Thirteenth Otto Spies 

Memorial Lecture, University of Bonn 

доц. д-р Иво Топалилов,  Christianization Of The Topography In Thrace: Some 

Consideration,  23 September 2019,  Österreichische Akademie der Wissenschaften 

доц. Вангелис Караманолакис, Атински университет, Unwanted past. The Security 

files on citizens and their destruction in Greece at the end of the Cold War (1989), 9 

април 2019 

prof. David Parrish, Pardue University, USA, Mosaics with Musical Themes (East and 

West) Viewed in Their Social Context, 17 June 2019 

prof. Bernard Lory, INALCO & L'université Paris-Sorbonne, Османският Солун, 12 

ноември 2019. 

 

4. Участие на звеното в подготовката на специалисти 

Един от основните приоритети в програмата за развитие на научния потенциал на ИБЦТ 

е привличането на млади и вече утвърдени специалисти. През 2019 г. бе осигурен достъп 

на младите изследователи в страната и чужбина до основните проектни дейности на 

учените от ИБЦТ по линия на програмата за специализации и практики на студенти, 

млади учени и постдокторанти към избрани от тях проекти или учени. Целта на тази 

програма е разширяване на научните екипи в ИБЦТ с млади специалисти.  

През 2019 г. в ИБЦТ са обучавани специалисти по 6 докторски програми в 3 

професионални направления, одобрени от НАОА: 

1. По професионалното направление 2.2. История и археология: 

- Стара история и тракология; 

- Средновековна обща история;  

- Нова и най-нова обща история;  

- Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и 

изворознание). 

2. По професионалното направление 2.1.Филология. 

 - Балкански литератури и култури . 

3. По професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. 

– Теория и история на културата. 

     През 2019 г. ИБЦТ има 15 редовни докторанта, от които един е в майчинство. Двама 

редовни докторанти успешно защитиха докторските си тези – Бояна Маркова и Марта 

https://www.oeaw.ac.at/
https://www.oeaw.ac.at/
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Методиева. През годината бяха зачислени четирима нови докторанти в редовна форма 

на обучение – Янита Кирова, Милен Марков, Николай Желев и Кирил Илиев. Двама 

докторанти, които са отчислени с право на защита, се очаква да предадат завършени 

дисертации през 2020 г. 

В ЦО на БАН по направление „Културно-историческо наследство и национална 

идентичност“ са заявени 25 специализирани курса за Докторантското училище. Трима 

учени от ИБЦТ са провели 3 курса, в които са се обучавали общо 4 докторанти от 2 

институции. 

        Академичният състав на ИБЦТ разработва бакалавърски и магистърски програми, 

изградени на принципа на активно партньорство с висшите училища и хуманитарните 

институти на БАН. Общо 15 учени от ИБЦТ са изнасяли лекции в 10 български и чужди 

университети и научни центрове. Сред тях са Софийският университет „Св. Климент 

Охридски“ (Исторически факултет, Факултет по славянски филологии, Факултет по 

класически и нови филологии),  Нов български университет, Американският 

университет в Благоевград (АУБ), Югозападният университет „Неофит Рилски“, 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът за библиотекознание 

и информационни технологии, Национален Център за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти към Министерството на образованието, Православна 

духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“. 

Четиринадесет лектора от ИБЦТ са преподавали в 15 магистърски и 29 

бакалавърски програми в рамките на 43 учебни теми. Специалисти от Института са 

участвали в подготовката на един докторант от Университета за библиотекознание и 

информационни технологии, четирима учени са били ръководители на общо 10 студенти, 

трима магистри и 7 бакалаври от висши учебни заведения.  

През 2019 г. 15 учени от ИБЦТ са били членове на 25 научни журита по 

процедури, като са подготвени 13 рецензии – 9 за „доктор“, 1 за „професор“, 3 за „доктор 

на науките“ и 12 становища – 3 за „доктор“, 6 за „доктор на науките“, 3 за „доцент“. 

Учени от ИБЦТ са участвали в журита в следните институции: Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ (Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, 

Исторически факултет, Център за източни езици и култури), Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“, Университет за библиотекознание и информационни технологии, Нов 

български университет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. 

ИБЦТ продължи сътрудничеството си с Университета „Македония“ в Солун,  

Центъра за новогръцки проучвания в Атина и Университета „Демокрит“ в Комотини с 

координатор доц. д-р Ю. Константинова. 

През 2019 г. по програмата за специализации на млади и утвърдени учени се 

обучаваха двама специалисти.  

Доц. д-р Светослав Риболов от Богословския факултет на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ с научен ръководител проф. Лиляна Симеонова специализира 

на тема Късноантичната християнска култура и литература в Източния 

Средиземноморски басейн. Доц. Риболов е специалист по пастирско богословие и 
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специализацията му в ИБЦТ ще му даде възможност да разшири знанията и уменията си 

в областта на историческото изследване. 

Йордан Цанов е студент в Durham University. Под ръководството на проф. Румяна 

Прешленова той разработи изследване на тема Дейността на казаците-националисти в 

изгнание на Балканския полуостров в периода 1920–1940 г. 

 

5. Иновационна дейност на звеното и анализ на нейната ефективност 

Традиционно учените от ИБЦТ се опитват да въвеждат иновационни и модерни подходи 

и технологии в изследванията си. През 2019 г. ИБЦТ се включи активно в 

предварителните етапи на работа по три проекта, които включват използването на нови 

и иновативни за хуманитаристиката методи: Инфрамат, КЛаДА.бг и Създаване на център 

за върхови постижения Наследство БГ (повече за проектите вж т.1.5.). 

 

6. Стопанска дейност на звеното 

В ИБЦТ-БАН не се извършва стопанска дейност. 

Институтът не отдава под наем помещения и друга материална база. 

 

7. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното за 2019 г. 

Първоначалният утвърден размер на бюджетната субсидия на ИБЦТ–БАН за 2019 г. 

съгласно Решение на 47-то заседание на VII Общо Събрание на БАН, състояло се на 

15.04.2019 г., е 1 216 788 лв. С протокол от 53-то заседание на ОС на БАН, състояло се 

на 25.11.2019 г., субсидията бе завишена с 22 204 лв. за плащане на такса смет за 2019 г. 

и обезщетения по КТ. В субсидията са включени и стипендии на докторанти 54 000 лв., 

като след гласуване на втора корекция на бюджета се очаква те да бъдат намалени с 5 000 

лв. поради промяна в числеността на редовните докторанти.  

Допълнително, под формата на вътрешни трансфери от БАН са получени и  4 600 

лв. за провеждане на процедури за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности и 21 386,09 лв. за ЕБР.  

Утвърдената планова численост на персонала за 2019 г. е 69 щатни бройки, а 

фактически заетите са средно 67 бр. Средната годишна брутна заплата е в размер на 

12 775 лв., като за 2018 г. е била 10 987 лв. 

Друг източник, от който се формират финансовите средства на ИБЦТ-БАН, са 

собствените приходи от продажба на издания в размер на 10 067 лв., приходи от такси 

на докторанти 800 лв., приходи от текущи помощи и дарения от страната и чужбина 

12 027 лв. 

През 2019 г. в ИБЦТ–БАН са получени трансфери от сключени договори с ФНИ 

на стойност 114 640 лв., с БАН по ДСД-5/05.03.2019 г. на стойност 50 893 лв. и по ПМС 

203/19.09.2018 г. на стойност 34 540 лв. Получени са и приходи от договор със средства 

от ЕС по ОП НОИР на стойност 43 088 лв. 

Разходите, извършени през 2019 г. в ИБЦТ–БАН, възлизат на 1 396 901 лв. и са 

разпределени, както следва: 
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- 855 923 лв. са средствата, изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски 

на служители, назначени по трудови правоотношения; 

- 122 318 лв. са средствата, изразходвани за възнаграждения на членове на научни 

колективи по проекти с ФНИ и МОН, за хонорари на членове на научни журита, 

за обезщетения по чл. 222 и чл. 224 от КТ, както и за изплатени болнични от 

работодател; 

- 176 630 лв. е сумата на задължителните осигурителни вноски за сметка на 

работодателя; 

- 140 361 лв. са изразходвани за изплащане на разходи за издръжка, като в т.ч. за 

материали 30 394 лв., за вода, електроенергия и топлоенергия 8 782 лв., за 

командировки в страната и чужбина 49 943 лв., които са основно за участие в 

различни научни прояви за сметка на сключените договори и действащи проекти; 

- 87 007 лв. е сумата, изразходена за изплащане на стипендии на докторанти, като 

в т.ч. са включени и допълнителните стипендии на докторантите в редовна форма 

на обучение /ПМС 105/02.05.2019 г/;  

- 13 512 лв. са средствата, изразходвани за придобиване на дълготрайни 

материални активи, в т.ч. за компютри – 12 112 лв. и за стопански инвентар - 1 400 

лв. Основна част от закупените ДМА са със средства от проекти и договори с 

МОН и ФНИ за нуждите на научния колектив – 10 092 лв., а останалата част – 

3 420 лв. са от отпуснатата сума на редовните докторанти за издръжка. 

 

8. Издателската и информационната дейност на звеното 

ИБЦТ издава следните списания и поредици: 

Etudes balkaniques http://www.etudesbalk.org/ 

Studia Balkanica https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html 

Балкани https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html 

Orpheus https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html 

Thracia https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html 

Studia Thracica 

Seminarium Thracium 

Thracia Antiqua 

  

През 2019 г. бяха публикувани:  

Etudes balkaniques – 4 книжки; 

Балкани – том 8; 

Thracia – том 24.  

Предвид промените в ЗРАС в Република България бяха предприети действия всички 

издания на ИБЦТ да бъдат съобразени с изискванията на Web of Science и Scopus. През 

2019 г. бяха направени постъпки списание Etudes balkaniques да бъде индексирано, 

очакваме отговор в началото на 2020 г. В списанията Балкани и Orpheus бяха въведени 

съответните корекции и през 2020–2021 г. те ще бъдат представени за включване сред 

индексираните списания. 

http://www.etudesbalk.org/
https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html
https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html
https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html
https://www.balkanstudies.bg/bg/izdania.html
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Същата политика бе приложена и към останалите издания на ИБЦТ – поредици, 

сборници и монографии. Продължи вече съществуващата практика всяко издание на 

ИБЦТ да бъде представяно пред Научния съвет от поне двама рецензенти. Бяха 

създадени и утвърдени международни редакционни колегии за двете основни поредици 

– Studia Balcanica и Thracia. В края на 2019 г. два от сборниците на ИБЦТ са минали 

оценката на българското представителство на Web of Science и се очаква официален 

отговор за включването им в системата през 2020 г. 

През 2019 г. започна разработването на електронна библиотека с отворен достъп. В 

съответствие с НСНИ предвиждаме издателската дейност на ИБЦТ да се разшири към 

онлайн базирани издания. В момента ИБЦТ разполага с две онлайн енциклопедии – 

Енциклопедия Тракия и LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите. 

Втората енциклопедия все още е в процес на създаване, като първите 40 статии ще бъдат 

достъпни на български и на английски език до средата на 2020 г. 

       

Информационна дейност 

 

И през 2019 г. широката общественост бе информирана за дейността на ИБЦТ през 

интернет страницата на Института за балканистика (https://www.balkanstudies.bg/) и 

фейсбук страниците – Institute for Balkan Studies with Centre of Thracology, Солун и 

българите, Mirabilia, Късноантичните Балкани (за информационното покритие на сайта 

и фейсбук страниците вж. страници 3–4.). 

През 2019 г. започна изготвянето на месечен календар на събитията, който се 

разпространява чрез социалните мрежи и може да бъде намерен на сайта на ИБЦТ.  

Освен социалните мрежи ИБЦТ активно използва медиите за представяне на 

дейността си пред широката общественост. За 2019 г. има 139 медийни изяви на учени 

от ИБЦТ, като повечето от събитията, организирани от института – конференции, 

изложби, представяне на книги, както и работата по по-големите проекти, са широко 

отразени в медиите. Информация за дейността на ИБЦТ може да се намери в сайтовете 

на БТА, БНТ, БНР, Агенция Фокус, Монитор, Medianews, Newsfront и др. Малка част от 

медийното присъствие може да се види на https://www.balkanstudies.bg/bg/novini/612-

ибцт-бан-в-медиите.html 

Библиотечна дейност 

Институтът за балканистика с Център по тракология разполага с две специализирани 

библиотеки. 

В края на 2019 г. библиотеката на Института за балканистика разполага с 

библиотечен фонд от 29 260 книги. Постъпили са 345 нови книжни единици, от които 

144 са по книгообмен, 23 са депозирани, 143 са дарение и 35 са академични издания, 

предоставени от БАН. Общо 474 читатели са посетили библиотеката през 2019 г. От тях 

69 са от ИБЦТ, 405 са външни (от тях 97 са от Софийския университет). Посещенията в 

библиотеката са 665, като 398 пъти е използвана читалнята, а останалите 267 са били за 

заемане на книга за домашно ползване или за справка. Библиотекарят, Тодор Тодоров, е 

направил през 2019 г. 51 библиографски справки. 

https://www.balkanstudies.bg/
https://www.balkanstudies.bg/bg/novini/612-ибцт-бан-в-медиите.html
https://www.balkanstudies.bg/bg/novini/612-ибцт-бан-в-медиите.html
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 Библиотеката на Центъра по тракология разполага със 7206 издания. През 2019 г. 

са постъпили 230 нови книги, като 70 са от книгообмен, 91 са дарение и 69 са академични 

издания, предоставени от БАН. От библиотечния фонда са се ползвали 70 читатели, от 

които 18 са от ИБЦТ, 52 са външни. Библиотеката е посетена 282 пъти, като всеки път е 

ползвана читалнята. Библиотекарят, Джени Иванова, е направила 15 устни справки през 

2019 г. 

 В края на 2019 г. ИБЦТ разполага с 36 466 библиотечни единици. 

 

9. Информация за научния съвет на звеното 

 

НАУЧЕН СЪВЕТ  

Избран на 11.12.2018 г. от Общото събрание на учените, протокол № 4 

 академична длъжност  

и степен 
име 

основна месторабота 

1 чл.-кор. проф. дин Александър Костов - председател ИБЦТ 

2 
проф. д.изк. 

Ваня Лозанова-Станчева - зам.-

председател 

ИБЦТ 

3 проф. дин Валерия Фол УниБИТ 

4 проф. дин Калин Порожанов ЮЗУ 

5 проф. дин Лиляна Симеонова ИБЦТ 

6 проф. дюн Надя Бояджиева ИБЦТ 

7 проф. дин Орлин Събев ИБЦТ 

8 проф. дин Рая Заимова ИБЦТ 

9 проф. дфн Светлана Янакиева ИБЦТ  

10 проф. дин Светлозар Елдъров ИБЦТ 

11 проф. д-р Румяна Прешленова ИБЦТ 

12 проф. д-р Лора Тасева  ИБЦТ 

13 доц. д-р Антоанета Балчева ИБЦТ 

14 доц. дин Бисер Петров ИБЦТ 

15 доц. д-р Добриела Котова  ИБЦТ 

16 доц. д-р Добринка Парушева ПУ 

17 доц. д-р Златомира Герджикова ИБЦТ 

18 доц. д-р Зорка Първанова ИБЦТ 

19 доц. д-р Ирина Огнянова ИБЦТ 

20 доц. д-р Людмила Миндова ИБЦТ 

21 доц. д-р Иво Топалилов  ИБЦТ 

http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824111&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824127&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824312&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824038&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=61059492&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=61059485&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824327&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824228&gid=38824005
http://mail30.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp?cid=38824198&gid=38824005
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избран от ОС, 10.12.2019 г., 

протокол №3 

22 доц. д-р Марияна Стамова ИБЦТ 

23 доц. д-р Пенка Данова ИБЦТ 

24 доц. д-р Росица Градева ИБЦТ 

25 доц. д-р Юра Константинова ИБЦТ 

 

 

10. Копие от правилника за работа в звеното 

https://www.balkanstudies.bg/images/Правилник-на-ИБЦТ.pdf 

 

11. Списък на използваните в отчета и приложенията към него съкращения 

 

АIEB – Association Internationale des Études Byzantines (Международната асоциация за 

византийски проучвания) 

AIESEE – Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen (Международната 

асоциация за югоизточноевропейски проучвания) 

FIDEM – Federation of Institutes for Medieval Studies (Международна федерация на 

Институтите за средновековни изследвания) 

IAOSEH – International Association for Social and Economic History of the Ottoman 

Empire 

IBAC – International Balkan Annual Conference 

БАН – Българска академия на науките 

ДАА – Държавна агенция „Архиви“ 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДСД – други сметки и дейности 

ЕБР – еквивалентна безвалутна размяна 

ЗННИ – Закон за насърчаване на научните изследвания 

ИБЦТ – Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ 

МОН – Министерство на образованието и науката 

НАОА – Национална агенция за оценяване и акредитация 

НСНИ – Национална стратегия за научни изследвания 

ОП НОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 

ПМС – Постановление на Министерски съвет 

САНИ – Сръбска академия на науките и изкуствата 

САЩ – Съединени американски щати 

ФНИ – Фонд „Научни изследвания“ 

ЦО на БАН – Център за обучение на Българската академия на науките 

 

 

https://www.balkanstudies.bg/images/Правилник-на-ИБЦТ.pdf

