
Институт за исторически изследвания –БАН и Институт за 
световна история – Китайска академия за обществени науки 

 

П Р О Г Р А М А 

На Кръгла маса  

„България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизацията им 
от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“ / 

„Bulgaria and China: Historical Parallels in the Attempts at Modernization 
from the End of World War II to the Beginning of the 21st Century” 

  

Заседателната зала на Института за исторически изследвания –БАН, ет. ІІ, 
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17. 

10:00 – 14:00 

І. Водещ на първия панел  –  проф. д-р И. Марчева  

1. Проф. Ван Сяюдзцюй, ИСИ, КАОН – представяне на темите на 
останалите китайски участници  

2. Доц. д-р Наталия Христова, НБУ, Културна модернизация е властови 
реакции през 60-80 – те години на ХХ век. / Культурная 
модернизация и реакции власти в Болгарии в 60-80-тые годы ХХ 
века 

3. Проф. д-р Илияна Марчева, ИИстИ-БАН, Стратегиите за стопанска 
модернизация на България през 70-те години на ХХ век – в края на 
Културната революция и началото на реформите на Дън Сяопин / 
Стратегии экономической модернизации Болгарии в 70-е и 80-
тые годы в конце „Культурной революции и начале реформ Ден 
Сяопина. 

4. Проф. д-р Искра Баева, СУ, Защо Тодор Живков не успява да 
последва модела на Дън Сяопин за трансформация на социализма 
през втората половина на 80-те години / Почему Тодор Живков не 
сумел последовать модель Ден Сяопина о трансформации 
социализма во второй половине 80-тых годов  



5. Проф. д-р Ван Сяюдзцюй, ИСИ, КАОН, Демографската политика в 
България и Китай през втората половина на ХХ век – процеси, 
проблеми, поуки /Демографическая политика в Болгарии и Китае 
во второй половине ХХ века – процесы, проблемы, выводы. 

6. Д-р Бао, ИСИ, КАОН, Банковата реформа в България по време на 
прехода / Банковская реформа в Болгарии переходного периода 

Кафе-пауза 11:45 – 12:00 

 

ІІ. Водещ на втория панел – проф. Ван Сяодзцюй 

1. Проф. д-р Евгения Калинова, СУ, Политиката към българските турци 
след Втората световна война до началото на 80-те години – 
плюсовете и минусите на модернизацията / Политика по 
отношению к болгарским туркам после Второй мировой войны и 
да начала 80-тых годов: плюсы и минусы модернизации 

2. Гл. ас. д-р Ваня Стоянова, ИИстИ, Българските мюсюлмани в 
годините на прехода / Болгарские мусульмане в годы переходного 
периода 

3. Гл. ас. д-р Eлена Костова, ИИстИ, Църква и държава – исторически 
корени и съвременни предизвикателства / Церковь и государство – 
исторические корни взаимодействия и современные вызовы 

4. Доц. д-р Надя Филипова, ИИстИ, Българските специалисти в 
арабския свят по време на Студената война / Bulgarian specialists in 
the Arab world during the Cold war’ 

5. Гл. ас. д-рИрина Григорова, ИИстИ Cold War Chinese Policy of 
France 

6. Гл. ас. д-р Детелина Динева, ИИстИ Recent Changes in Retirement 
Income Arrangements in Bulgaria and China. 

7. Доц. д-р Петя Димитрова, ИИстИ , Рассказ о Второй мировой 
войне как фактор европейской (дез)интеграции.  


