
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Проект „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира 
ХVІІІ – ХХІ век (митове и действителност)“, 

финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН 

ПРОГРАМА 

На Заключитeлната  кръгла маса със задочно международно участие  
„Войните на ХХ век – нови подходи, нови интерпретации, нови митове – 
поглед от ХХІ век“,  

Проф. Искра Баева (СУ „Св. Кл. Охридски“), „Наследството на Втората световна 
война в ХХІ век. – митове и реалности”. 

Доц. Петя Димитрова (ИИстИ–БАН) – „Пактът Рибентроп – Молотов и началото на 
ВСВ: поглед от ХХІ век“. 

Ас. д-р Ирина Якимова, (ИИстИ–БАН) „Символиката на датата 22 юни 1941 г.“ 

Доц. д-р Евгений Кандиларов (ИИстИ-БАН; СУ „Св. Кл. Охридски“) „СССР и 
отношенията между България и Япония в годините на Втората световна война“. 

Проф. Светлозар Елдъров (ИБЦТ–БАН), „Българската православна църква и Втората 
световна война“. 

Проф. д-р Евгения Калинова (СУ „Св. Кл. Охридски), „България в края на Втората 
световна война – имаше ли алтернатива?“ 

Проф. Илияна Марчева, (ИИстИ–БАН) „Войни“ по време на мир (към историята 
на българо-съветските/руските спорове в хуманитаристиката през втората 
половина на ХХ век) – поглед от ХХІ век“. 

Доц. Надя Филипова, (ИИстИ–БАН) „Сирийският вътрешен конфликт и 
близкоизточните измерения на Студената война“. 

Гл. ас. д-р Ирина Григорова, (ИИстИ–БАН) „Поуките от Втората световна война – 
съюзници и партньори във френската национална сигурност през Студената 
война“. 

Проф. д-р Дарина Григорова, (СУ „Св. Кл. Охридски“) „Денят на Победата в 
съвременна Русия: символика, сакрализация, смисли“. 

Ст. н. с. к. и. н. Марина Фролова (ИнСлав–РАН) «Бессмертный полк Института 
славяноведения РАН: историки-болгаристы (В. Д. Конобеев, А. А. Улунян, М. А. 
Бирман)». 

Ст. н. с. д. и. н. Волокитина Т. В. (ИнСлав–РАН) «Осмысление феномена „холодной 
войны“ в современной российской историографии». 

Ст. н. с. к. и. н. Гусев Н.С. (ИнСлав–РАН) «Болгарская и сербская агитацию по 
македонскому вопросу в России (1885-1914): аргументы, используемые и ныне».

Докт. Марина Баракова (ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“). „Противопоставянето 
националисти – комунисти в Китай по време на Втората световна война и политиката 
на САЩ и СССР към тях“.


