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Успешно завърши първата Ученическа лятна Академия, организирана от 

Института за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол“ 

при БАН, която бе посветена на проблематиката „Балканите от древността до 

наши дни”. Една седмица учени от ИБЦТ – БАН споделяха своите идеи и 

възгледи по актуални проблеми на балканистичните изследвания с 30 ученици 

от НГДЕК „Константин Кирил Философ”, 28 СУ „Алеко Константинов” и 

Професионалната гимназия по туризъм – Самоков, реализирайки 

забележителен образователен проект. Темите обхващаха широк 

хронологически и тематичен регистър: от тракийските древности – „Древна 

Тракия и траките: между мита и историята” и „Божествата на траките” (проф. 

д.н. Ваня Лозанова), през „Формирането на  на Църквата като институция, І-ІV 

в.” и  „Християнизирането на града: Константинопол – новата столица на 

езическото общество” (доц. д-р Зл. Герджикова); „Християни и евреи в 

османските Балкани” и „Разпространение на исляма на Балканите” (доц. д-р 



Росица Градева); „Понятието „Балкани“ – начини на употреба” и 

„Метафоричните Балкани – начини на употреба” (доц. д-р Румяна 

Прешленова); „Робърт колеж – уникалният образователен проект на 

Балканите” и „Робърт колеж и българите – кой, защо и как?”  (доц. дин Орлин 

Събев); „Урбанизация на балканските общества” и „Столиците и 

модернизацията в Югоизточна Европа” (гл. ас. д-р Ивайло Начев) до 

„Развитието на технологиите и модернизацията на Балканите (19- началото на 

20 век)” (проф. дин Ал. Костов). В центъра на лекциите и оживените дискусии 

стояха актуалните въпроси около значимите процеси и тенденции в развитието 

на народите и държавите в Югоизточна Европа през столетията, потопени в 

общоевропейски и глобален контекст. 

 

 
 

 
 



Ученическата академия беше тържествено открита на 12 юни 2017 г. в 

хотел „Мура”, к.к. Боровец, от директора на ИБЦТ проф. дин Ал. Костов, който 

приветства участниците и очерта базисното тематично поле и целите на 

предлагания образователен обект. Той им връчи комплект работни материали, 

сред които особен интерес предизвика атрактивното учебно помагало, 

озаглавено не случайно „Балканите от древността до наши дни”. Учениците 

създадоха едно символично „дърво на очакванията” си, по чиито клони 

изписаха своите очаквания от предстоящата усилена и доста амбициозна 

програма.  

 

 
 

В същия ден се случиха още няколко 

важни за образователния проект събития! 

Участниците в Ученическата лятна академия 

посетиха град Самоков като учениците от 

Професионалната гимназия по туризъм 

влязоха в ролята на екскурзоводи и запознаха 

колегите си със забележителностите на града 

и неговите околности, както и любопитни 

подробности от неговата история. В 

Художествената галерия „Проф. Васил 

Захариев”, Самоков, в присъствието на кмета 

на г. Самоков, г-н Владимир Георгиев, зам. 

кмета Люба Кленова, беше тържествено 

открита фото-изложбата „Херосът остава в 

Тракия…”, подготвена специално за 



образователните цели на Академията, която проследява появата и развитието 

на траколожките изследвания и проучванията на древнотракийската 

цивилизация, както и нейното културно-историческо наследство.  

Проф. д.н. Александър Костов, директор на Института за балканистика и 

Център по тракология при БАН, и проф. д.н. Ваня Лозанова, ръководител на 

проекта, представиха пред медиите и широката общественост на стария 

възрожденски град програмата на Ученическата академия, която се реализира с 

партньорството на кмета на Община Самоков, г-н Владимир Георгиев, и 

Исторически музей – Самоков. На директора на Историческия музей – 

Самоков, Веселин Хаджиангелов, беше връчено дарение от книги – 

представителни издания на ИБЦТ при БАН.  

 

    
 

Макар и доста натоварена с учебни 

занятия, презентации и дискусии, програмата 

не беше лишена от интерактивни форми на 

осмисляне на фактологията и идеите, 

породени от очертаната проблематика. 

Историческият музей – Самоков беше домакин 

и организатор на атрактивна учебна екскурзия, 

която запозна участниците със 

забележителностите на Самоков и неговите 

околности. Посетени бяха редица обекти като 

средновековната Бельова черква при гр. 

Самоков, Историческия музей – Самоков с 

неговата атрактивна експозиция. Байракли 

джамия, Сарафската къща и синагогата очертаха мултирелигиозния профил на 



града. Кулминация на това пътуване във времето беше посещение на 

късносредновековната църква „Св. Петка” и Музейния комплекс Цари Мали 

град, с. Белчин.   

 

 
 

Натовареният учебен ден не завършваше със залеза на слънцето! Всяка 

вечер беше организирана тематично и емоционално, завършвайки с кино-

презентации, дискотека и песни. Особено атрактивно беше представлението на 

Античен театър „Сердика“ към НГДЕК „Oedipus Rex“ (по сценарий на Жан 

Кокто). Последната прощална вечер се изпълни с Орфико-Дионисови 

мистерии: нестандартни маски и костюми оживиха нощта с менади и сатири, 

обичайните спътници на бога на веселието и виното. С орфически химни и 

песни дионисовите „свещенослужители” призоваха всички висши отвъдни 

сили, за да стане светът, който обитаваме, по-хубав и по-усмихнат… 

 

  
 



В последния ден 

младите „академици” 

получиха сертификати за 

успешното си участие в 

първата Ученическа лятна 

академия и книги – 

издания на Института за 

балканистика с Център по 

тракология при БАН, 

които им връчиха 

директорът на ИБЦТ 

проф. дин Александър 

Костов и ръководителят на 

проекта проф. д.изк. Ваня 

Лозанова. Пътят обратно към дома беше озвучен от песни и китарен звън. 

Всички си пожелаха от сърце следващата Ученическа академия да ни събере 

отново, защото е един добър модел за установяване на трайни връзки не само 

между учени и учащи, но и между учениците от различни училища с различни 

учебни програми, обединени от задълбочения си интерес към историята и 

знанието. 

 

 

 

 


