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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Бакіров Віль – д. соц. н., проф., ректор Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, академік Національної академії наук України, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України (голова); 

Станчев Михайло – д. іст. н., проф., завідувач кафедри нової та новітньої історії 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Іноземний член 
Болгарської академії наук (заступник голови); 

Страшнюк Сергій – к. іст. н., доц., директор Центру болгаристики та балканських 
досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (заступник голови); 

Ченчик Дмитро – к. іст. н., доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (відповідальний секретар); 

Віднянський Степан – д. іст. н., проф., завідувач відділу історії міжнародних 
відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, 
проф., член-кореспондент НАН України; 

Домановський Андрій – к. іст. н.,   доцент  кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків історичного факультету та кафедри українознавства філософського 
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Елдаров Свєтлозар – д. іст. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту 
балканістики з Центром фракології Болгарської академії наук; 

Коваленко Тетяна – к. іст. н., ст. викл. кафедри соціально-економічних дисциплін й 
нової та новітньої історії Харківського національного університету імені                   
В. Н. Каразіна; 

Литовченко Сергій – к. іст. н., доц., декан історичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Ліман Сергій – д. іст. н., проф. кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Матяш Ірина – д. іст. н., проф.,  п. н. с. відділу історії міжнародних відносин та 
зовнішньої політики України Інституту історії України Національної академії наук 
України, голова правління ГО «Наукове товариство історії дипломатії та 
міжнародних відносин», співголова Комісії істориків України і Болгарії; 

Миколенко Дмитро – д. іст. н., доцент кафедри нової та новітньої історії 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 
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Мільчев Володимир – д. іст. н., проф., декан історичного факультету Запорізького 
національного університету; 

Нягулов Благовест – д-р, доц., заступник директора Інституту історичних 
досліджень Болгарської академії наук; 

Романюк Олександр – д. політ. н., проф., професор кафедри міжнародних 
відносин, політичних наук і практичної філософії Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Саленков Володимир – голова Харківського міського товариства болгарської 
культури імені М. Дринова, голова Опікунської ради Центру болгаристики та 
балканських досліджень імені М. Дринова, почесний доктор Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Сорочан Сергій – д. іст. н., проф., завідувач кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків історичного факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна; 

Стамова Маріяна – д-р, доц. Інституту балканістики з Центром тракології 
Болгарської академії наук; 

Шкабура Ярослав – заступник директора Центру болгаристки та балканських 
досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна. 
 
ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 30 березня, вівторок, 9.00. 
РЕГЛАМЕНТ: пленарна доповідь – до 30 хвилин, доповідь – до 20 хвилин, 
обговорення – до 5 хвилин. 
РОБОЧИМИ МОВАМИ конференції є українська, болгарська,  англійська та 
російська. 
 
Посилання на ZOOM: 
https://us05web.zoom.us/j/83000509561?pwd=by90U3I4WmJLRitVMkNGS0pQL2I2
QT09 
 
Підключитися до конференції: 
Ідентифікатор конференції в ZООМ: 830 0050 9561 
Код доступу: drinov 
 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/83000509561?pwd=by90U3I4WmJLRitVMkNGS0pQL2I2QT09
https://us05web.zoom.us/j/83000509561?pwd=by90U3I4WmJLRitVMkNGS0pQL2I2QT09


5 
 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

30 березня, вівторок, 9:00-11.00 
       Головують: Сергій Литовченко, декан історичного ф-ту,  доц., к. іст. н.; 

                       Михайло Станчев, проф., д. іст. н., Іноземний член БАН 
        
       Вступне слово ректора Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, д-ра соц. н., проф., академіка НАН України    
Віля Бакірова 

 
       Вітальне слово Голови Болгарської академії наук академіка   

Юліана Ревальського 
 
       Вітальне слово директора Інституту історії України Національної 

академії наук України, д-ра іст. наук, проф., академіка НАН України, 
почесного доктора Харківського національного університету імені    
В. Н. Каразіна  Валерія Смолія 

 
ДОПОВІДІ 

 
Войната и мирът във Византия: политическа теория и Realpolik  (V-XI в.) 
Лиляна Симеонова, д. ист. н., проф.  (Институт за балканистика с Център по 
тракология на БАН) 
 
Боротьба «великих держав» за контроль над чорноморськими протоками і 
балканські країни напередодні та в період Першої світової війни 
Олег Машевський, д. іст. н., проф. (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка) 
 
 
Хърватите и Македонския въпрос: от Щросмайер до наши дни 
Светлозар Елдъров, д. ист. н., проф. (Институт за балканистика с Център по 
таркология на БАН)  
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ПЕРША СЕКЦІЯ 

Розколоті Балкани: Східна Римська імперія та «Візантійська 
співдружність» у міжнародній політиці Середньовіччя 

 
Разделените Балкани: Източната Римска империя и «Византийската 

общност» в международната политика на Средновековието 
 

Сесійний зал в ZООМ № 1 
 

30 березня, вівторок, 11.30-13.00 
 

Модератори: Ліляна Сімеонова, д. іст. н., проф.; 
       Сергій Ліман, д. іст. н., проф. 

 
ДОПОВІДІ  

Благочинницька діяльність евергетів у Північному та Західному 
Причорномор’ї як фактор міжнародних зв’язків грецьких полісів 
Оксана Ручинська, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені      
В. Н. Каразіна) 

Готската църковна огранизация в светлината на 1-ви и 2-ри канон на Втория 
вселенски събор 
Милен Марков, докторант (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН) 

Анты на левом берегу Нижнего Дуная в VII в. 
Олег Бубенок, д. іст. н., проф., с. н. с. (Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського НАН України) 

 
Перерва 

 
30 березня, вівторок, 14.00-18.00 

 
ДОПОВІДІ 

 
Франксько-хорутанські відносини у контексті військового протистояння з 
Аварським каганатом у кінці 80-х - 90-ті рр. VIII ст. 
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Андрій Домановський, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) 
 
Болгары  на  пути  к  Христу   
Сергей Сорочан,  д. іст. н., проф.  (Харківський  національний  університет імені   
В. Н. Каразіна) 

Балканські чинники у формуванні слов'янської ідентичності Русі                                       
Ігор Шпик, к. іст. н., доц., директор (Інститут славістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка) 

Звідки і куди йшов Шлях «із варяг у греки». Географічне спростування 
традиційних історичних реконструкцій маршруту.                                                    
Ольга Щодра, к. іст. н., доц. (Львівський національний університет імені Івана 
Франка) 

Перерва 20 хвилин 

Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX - 
XI в.) 
Елена Делвинска, докторант (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН) 
 
Середньовічна кінська решма з території пруто-дністровського межиріччя та 
мілітаризація балкано-дунайського регіону в ІХ-ХІ ст. 
Віталій Калініченко, асистент (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича) 

 
Византийская политика царя Симеона или "принуждение к миру" по-
болгарски 
Константин Бардола, к. іст. н., докторант (Запорожський національний 
університет) 

Теория и практика на войната: трактатът De Velitatione Bellica и 
византийската стратегия на Източния фронт през Х в. 
Николай Желев, докторант (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН) 
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31 березня, середа, 9.00-13.00 

Модератори: Ліляна Сімеонова, д. іст. н., проф.; 
                              Андрій Домановський, к. іст. н., доц. 

ДОПОВІДІ 

 
Основни пътища на търговия и обмен в Комнинова Византия (1081-1185) 
Георги Димов, д-р, гл. асистент (Институт за балканистика с Център по тракология 
на БАН)  
 
Рицарите йоанити и Балканите през XI‒XIII в. 
Владислав Иванов, д-р, доц., гл.  асистент (Институт за балканистика с Център по 
тракология на БАН) 

 «Власький» чинник в історії держави Асенів 
Богдан Боднарюк, д. іст. н., проф. (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича) 

Перерва 20 хвилин 

 
България и Сърбия в процеса на децентрализация на Византийската общност 
през XIII-XIV в. 
Деница Петрова, д-р, гл. асистент (Институт за исторически изследвания при БАН) 

 
Полководец Иван Русин: военная деятельность в контексте международных 
отношений на Балканах первой половины XIV в. 
Андрій Федорук, к. іст. н., доц. (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича) 

Международные отношения на Балканах в творчестве профессора 
Императорского харьковского университета А. Л. Погодина 
Сергій Ліман, д. іст. н., проф.), Анатолій Парфіненко, к. іст. н., доц. (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна) 

 
Дискусія 
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ДРУГА СЕКЦІЯ 

Балкани, імперії і «Східне питання»  
у міжнародних відносинах 1453-1878 рр. 

Балканите, империите и «Източният въпрос» в международните 
отношения през 1453-1878 г. 

Сесійний зал в ZООМ № 2 
 

30 березня, вівторок, 11.30-13.00 
 

Модератори: Володимир Мільчев, д. іст. н., проф.;  
                  Вячеслав Ціватий, к. іст. н., доц. 

 
ДОПОВІДІ 

        Інституційні першооснови зовнішньополітичного протистояння між 
Габсбургами і Османами в добу раннього Модерного часу (кінець XV – XVIII 
ст.): балканський та італійський дипломатичні дискурси 

        Вячеслав Ціватий, к. іст. н., доц. (Київський національний університет  імені 
Тараса Шевченка)  

        Сербсько-українські культурні стосунки  у дзеркалі книгодрукарства           й 
торгівлі богослужбовими книгами (на пам’ять академіка Ярослава Ісаєвича) 

        Шандор Фйольдварі, н. с., викл. (Академія наук Угорщини, Дебреценський 
університет) 

Участь запорожців в австрійсько-турецькій війні 1788-1790 рр. 
Мільчев Володимир, д. іст. н., проф. (Запорізький національний університет) 

 
Перерва 

30 березня, 14.00-18.00 
 
 

ДОПОВІДІ 
Участь задунайських козаків у військово-політичних подіях на Балканах 
(перша третина XIX ст.) 
Олена Бачинська, д. іст. н., проф. (Одеський національний університет імені           
І. І. Мечникова) 
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Балкани в російсько-французьких відносинах (1804-1807 рр.): інтерпретації 
радянських істориків 
Олег Захарчук, к. іст. н., доц. (Національний авіаційний університет, м. Київ)  
 
Діяльність Ніжинського Олександрівського грецького училища  на тлі 
процесів Грецького національного відродження кінця XVIII – початку XIX 
століття 
Оксана Іваненко, к. іст. н., с. н. с. (Інститут історії України НАН України) 

Офіційна і неофіційна дипломатія І. Каподістрії на тлі зародження 
етеристського руху 
Сніговська Оксана, к. пед. н., доц., Малахіті Андрій, ст. викладач (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова)  
 

Перерва 20 хвилин 

 
Переселення греків і болгар з території Болгарії та Північно-Західної 
Туреччини в Крим  1830 року 
Маргарита Араджионі, к. іст. н., п. н. с. (Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського НАН України) 

Переселення болгар до Північного Приазов’я на початку 60-х років ХІХ ст. як 
наслідок загострення «східного питання» 
Сергій Пачев, к. іст. н., доц. (Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького)  
 
Петр Берон: болгарин в Європі чи європеєць в Болгарії? 
Галина Докашенко, д. іст. н., проф. (Горлівський інститут іноземних мов 
Донбасського державного педагогічного університету) 

Дипломатическая миссия князя А. С. Меншикова в Стамбуле 
Карен Бегларян, бакалавр (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) 
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31 березня, середа, 9.00-13. 00 

Модератори: Олена Бачинська,  д. іст. н., проф.;  
                           Галина Докашенко,   д. іст. н., проф. 

ДОПОВІДІ 

До питання про Одеське болгарське настоятельство  
Юлія Грищенко, к. іст. н., с. н. с. (Інститут історії України НАН України) 

Роль М. Садик паші у створенні помісної Болгарської православної церкви                                                                                                                     
Володимир Полторак, к. іст. н., доц. (Одеський національний університет імені  
І. І. Мечникова) 

Перший досвід болгарської «народної дипломатії»: місія Д. Цанкова та           
М. Балабанова в країнах Західної Європи у 1876-1877 рр.  
Марія Крютченко, здобувач (Харківський національний університет імені           
В. Н. Каразіна)    

Розвиток візантиністики у Харківському університеті в контексті "Східного 
питання" (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 
Марина Домановська, к. іст. н., н. с. (Харківський національний університет 
імені   В. Н. Каразіна) 

Дискусія 
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ТРЕТЯ СЕКЦІЯ 

«Пороховий льох Європи»: формування балканської підсистеми 
міжнародних відносин і Перша світова війна на Балканах 

 

«Барутният погреб на Европа»: формиране на балканската 
подсистема на международните отношения и Първата световна война 

на Балканите 

Сесійний зал в ZООМ № 3 
 

30 березня, вівторок, 11.30-13.00 
 

Модератори: Светлозар Елдаров, д. іст. н., проф.; 
                       Дмитро Миколенко, д. іст. н., доц. 

                
 

ДОПОВІДІ  
Винишката афера и балансът на силите в Европейския югоизток 
Ангел Златков, докторант (Софийски университет «Св. Климент Охридски») 

Східне питання у ранній французькій публіцистиці Кристю Раковського 
Ярослав Шкабура, заст. директора (Центр болгаристики та балканських 
досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені        
В. Н. Каразіна) 

Итальянский дивертисмент или немецкий след в политической карьере          
К. (Х. Г.) Раковского 
Марія Тортика, д. іст. н., доц. (Харівська державна академія культури)  

Перерва 

30 березня, вівторок, 14.00-18.00 

ДОПОВІДІ 

 
Діяльність європейських військово-інструкторських місій в країнах 
Південно-Східної Європи у 1900-1918 рр. 
Сергій Фалько, к. іст. н., доц. (Національна академія Національної гвардії 
України) 
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Българските концепции на решаване на албанския въпрос (1908-1918 г.) 
Георги Георгиев, д-р (Институт за исторически изследвания при БАН) 

Славянският събор в София през 1910 г. и Македонския въпрос 
Кирил Илиев, докторант (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН)  
 
Т. Масарик – критик балканської політики Австро-Угорщини кінця XIX -  
початку ХХ ст. 
Олександр Кравчук, к. іст. н., доц. (Вінницький державний педагогічний 
університет імені М. Коцюбинського) 

 

Перерва 20 хвилин 
 

Балканські війни 1912-1913 рр. в оцінках американських дипломатів та 
журналістів 
Тарас П'ятничук, к. іст. н., завідувач (Етнографічний музей при ЧНУ імені Юрія 
Федьковича), викладач (Чернівецьке вище комерційне училище при КНТЕУ) 

Друга Балканська війна 1913 року: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків 
Олена Сухушина, к. іст. н., доц. (Черкаський національний університет) 

 «Пролог до катастрофи ХХ століття»: роль Балканських воєн 1912-1913 рр. у 
ескалації насильства в роки Першої світової 
Микола Глібіщук, к. іст. н., асистент (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича) 

Открытие памятника великому князю Николаю Николаевичу в 1914 г.: одна 
из последних попыток Болгарии улучшить свой образ в глазах русского 
общества 
Гусев Никита, к. ист. н., с. н. с. (Институт славяноведения РАН) 

 
 

Дискусія 
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31 березня, середа, 9.00-13.00 
Модератори: Сергій Потрашков, д. іст. н., проф.; 

                     Григорій Шкундін, к. іст. н., доц. 
 

ДОПОВІДІ 
 

Луї Маллет під прицілом «The Тimes»: британська дипломатія в 
Константинополі на початку Першої світової війни 
Артем Грачов, аспірант (Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка) 
 
Проблема заключения сепаратного мира Болгарии с державами Антанты: 
итальянский фактор (октябрь 1915 - март 1916 г.) 
Григорий  Шкундин, к. ист. н., вице-президент (Российская Ассоциация 
историков Первой мировой войны) 

Украинският въпрос на страниците на българските вестници в годините на 
Първата световна война 
Инна Манасиева, д-р, гл. асистент (Институт за исторически изследвания при 
БАН)  
 
Чехът Карел Шкорпил като незаменим български учен: непубликуваният 
рапорт за некропола при Требенище в научната мисия на Генералния щаб на 
действащата армия (6-30 юни 1918 г.) 
Диана Маринова (Съюза на учените в България – клон Русе) 
 
 

Перерва 20 хвилин 

 
The War Aims of the Belligerent Parties of the First World War in Central and 
Eastern Europe and the Disintegration of the Russian and Austro-Hungarian 
Empires 
Dmytro Bondarenko, doctoral student (University of Szeged) 

Bulgaria and the Central Powers (1915-1918): Aims, Cooperation, Failure 
Bernhard Bachinger, Mag. Dr phil.  (Ludwig Boltzmann Institute for the Research on 
Consequences of War, Graz) 
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The Bulgarian Visual (Hi)Story of the WW I: Images and the Way We Work with 
Them 
Dobrinka Parusheva, PhD, Ass. Prof. (University of Plovdiv «Paisii Hilendarski» / 
Institute of Balkan Studies with Center if Thracology – Bulgarian Academy of Sciences) 

Відбиття подій Першої світової війни у нагородних системах балканських країн 
Сергій Потрашков, д. іст. н., проф. (Харківська державна академія культури) 

Меморіалізація спадщини Першої світової війни 1914–1918 рр. у 
монументальному мистецтві балканських країн 
Тетяна Коваленко, к. іст. н., ст. викл. (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна) 

 
 

Дискусія 
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ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

Держави Південно-Східної Європи в період Версальської системи  
та Другої світової війни 

Държавите в Югоизточна Европа в периода на Версайската система 
и Втората световна война 

Сесійний зал в ZООМ № 4 
 

30 березня, вівторок, 11.30-13.00 
Модератори: Ірина Матяш, д. іст. н., проф.; 

           Бісер Петров, д. іст. н., доц. 
 

ДОПОВІДІ  
Українська дипломатична присутність у Болгарії: промоція національної ідеї 
Анна Тертична, радник (Міністерство закордонних справ України) 

Олександр Шульгин – посол України в Болгарії 
Дмитро Гордієнко, к. іст. н., с. н. с. (Інститут української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України) 

Місія Платона Линниченка в Софії 1921 року 
        Ірина Матяш, д. іст. н., проф., п. н. с. (Інститут історії України НАН України) 

Перерва 

30 березня, вівторок, 14.00-18.00 

 
Міжвоєнна українська політична еміграція в Болгарії: відзначення Дня 
незалежності України 
Валерій Власенко, к. іст. н., доц. (Сумський державний університет) 

 
Източнотракийският въпрос в международните договори (1919-1925 г.) 
Ваня Стоянова, д-р, гл. асистент (Институт за исторически изследвания при БАН) 
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Позиція короля та уряду Румунії у веденні зовнішньої політики на початку 
Другої світової війни 
Ігор Піддубний, к. іст. н., доц. (Чернівецький національний університет імені     
Юрія Федьковича) 

 

Британските планове за вдигане на въстание в Албания, 1940 – 1941 г. 
Бисер Петров, д. ист. н., доц. (Институт за балканистика с Център по тракология 
на БАН) 

 
Дискусія 
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П’ЯТА СЕКЦІЯ 

«Холодна війна» на Балканах: головні етапи та конфлікти 
 

«Студената война» на Балканите: главни етапи и конфликти 

 
Сесійний зал в ZООМ № 5 

 
30 березня, вівторок, 11.30-13.00 

 
Модератори: Степан Віднянський, д. іст. н., проф., чл.-кор. НАНУ; 

Надя Бояджієва, д. юрид. н., проф.  
 

ДОПОВІДІ 
       Югославія в геополітичному протистоянні СРСР і США під час розгортання 

«холодної війни» (1945-1956 рр.) 
Степан Віднянський, д. іст. н., проф., зав. відділом, чл.-кор. НАН України 
(Інститут історії НАН України) 

Тіто і проєкт об'єднаної Середньої Європи (1950-ті рр.) 
Павло Рудяков, д. філ. н., проф. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України») 

Албанският проблем в отношенията между Белград и Тирана в периода на 
Студената война 
Марияна Стамова, д-р, доц. (Институт за балканистика с Център по тракология 
на БАН) 

Перерва 
 
 
 
 

30 березня, вівторок, 14.00-16.00 
 

Yugoslavia‘s Foreign Policy and the Cold War: between the Blocs (1945-1980) 
Nadia Boyadjieva, Doctor of  Sciences, Prof. (Institute for Balkan Studies at the 
Bulgarian Academy of Sciences) 
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България и Турция от двете страни на «желязната завеса» – края на 1940-те 
края на 1950-те години                                                                                           
Евгения Калинова, д-р, проф. (Софийски университет «Св. Климент Охридски) 

Implications of the «detente» process in South-Eastern Europe 
Valentin Petroussenko, PhD, Ass. Prof. (Plovdiv University «Paisii Hilendarski») 

 «Советским участникам конгресса историков должна быть рекомендована 
активная линия поведения». Советско-румынские «войны» исторической 
памяти и подготовка делегации СССР к международному конгрессу историков 
(Бухарест, 1980) 
Александр Стыкалин, д. и. н.,  в. н. с. (Институт славяноведения РАН) 

 
Дискусія 
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ШОСТА СЕКЦІЯ 

Крах Ялтинсько-Потсдамської системи і виклики глобалізації: 
дезінтеграційні та інтеграційні процеси у Південно-Східній Європі після 

1989 року 
 

Крахът на Ялтенско-Потсдамската система и предизвикателствата 
на глобализацията: дезинтеграционни и интеграционни процеси в 

Югоизточна Европа след 1989 г. 

 
Сесійний зал в ZООМ № 5 

 
30 березня, вівторок, 16.30-18.00 

Модератори: Олександр Романюк, д. політ. н., проф.; 
 Благовест Нягулов, д-р, доц. 

 
ДОПОВІДІ  

Геостратегически фактори на службите за сигурност на балканските държави 
след края на Студената война                                                                                
Стефан Симеонов,  д.  ист.  н.,  проф.,   Йорданка  Тонева,    д-р,   асистент  
(Варненски университет «Черноризец Храбър») 

                                                                              

 «Нові Балканські війни»  й  російські  агресії  на  пострадянському  просторі: 
спільне та відмінне 
Олександр Романюк, д. політ. н., проф. (Харківський національний економічний 
університет) 

 
Західні Балкани у політиці Європейського Союзу на початку ХХІ століття 
Андрій Мартинов, д. іст. н., проф. (Інститут історії України НАН України) 

 

Дискусія 
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31 березня, середа, 9.00-13.00 

Модератори: Олександр Романюк, д. політ. н., проф.;                                      
Благовест Нягулов, д-р, доц.     

                                           

ДОПОВІДІ 

Европейската интеграция на бившите социалистически страни на Балканите 
след края на Студената война – успехи и проблеми                                           
Искра Баева, д-р, проф. (Софийски университет «Св. Климент Охридски») 

Особливості аграрної політики в країнах Південно-Східної Європи (1990-
2010-ті рр.) 
Марія Георгієва, к. іст. н., доц. (Національний транспортний університет,  Київ) 

 «Дългото пътуване» на Хърватия към Европейския съюз 
Ирина Огнянова, д-р, доц. (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН) 

Інтеграція Болгарії та Румунії в євроатлантичні структури у 1991-2007 роках: 
позиція Великої Британії                                                                                   
Дмитро Ченчик, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені       
В. Н. Каразіна)          

Перерва 20 хвилин 

 
Шлях Болгарії до ЄС: особливості євроінтеграційного процесу у 1989-2007 
роках 
Руслана Клим, аспірантка (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича) 

Роль інституцій ЄС у подоланні наслідків пандемії COVID-19 в Болгарії 
Юрій Білоусов, аспірант (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) 
 
 Інструменти культурної дипломатії Посольства Республіки Болгарія в 
Україні 
Інна Хоменська, директорка дирекції "Медіацентр" (ДП "Генеральна дирекція з 
обслуговування іноземних представництв") 

 

Дискусія 
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ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
31 березня, 14 00-16.00 

Головують: Михайло Станчев, д. іст. н., проф., Іноземний член БАН; 
                      Сергій Страшнюк, к. іст. н., доц. 
 

ДОПОВІДІ 
‘Homo balcanicus’ / ‘homo heroicus’ як стереотип літературної рецепції 
Оксана Микитенко, д. філ. н., п. н. с. (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України)  
 
Стефан Стамболов – символ європейського вибору у політиці пам'яті сучасної 
Болгарії? 
Дмитро Миколенко, д. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені   
В. Н. Каразіна) 

Малцинствата в международните отношения с фокус към България и нейните 
съседи 

Благовест Нягулов, д-р, доц., зам. директор (Институт за исторически изследвания 
при БАН) 

 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(звіти модераторів секцій) 
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