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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., доц. кафедри нової та новітньої історії Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (відповідальний секретар); 

Вахніна Лариса – к. філол. н., п. н. с., завідувач відділу української та зарубіжної 
фольклористики  Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України; 

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

Елдаров Светлозар – 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; 

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

Микитенко Оксана – д. філол. н., п. н. с. Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України; 

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; 

Христов Петко – д-р, доцент Інституту етнології та фольклористики з 
Етнографічним музеєм БАН; 

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

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

Шкабура Ярослав – к. іст. н., заступник директора Центра болгаристки та 
балканських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. 
 
ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 26 травня, середа, 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://us02web.zoom.us/j/87538596942?pwd=Y2NGYnl2T1VWZmY5SzVDak9MQn
Bsdz09 
Підключитися до конференції: 
Ідентифікатор конференції в ZООМ: 875 3859 6942 
Код доступу: Kharkiv175 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/87538596942?pwd=Y2NGYnl2T1VWZmY5SzVDak9MQnBsdz09
https://us02web.zoom.us/j/87538596942?pwd=Y2NGYnl2T1VWZmY5SzVDak9MQnBsdz09
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ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

26 травня, середа, 9.00-11.00 
Головують: Михайло Станчев, проф., д. іст. н., Іноземний член БАН;                  

Даніел Вачков,  проф., д-р, директор Інституту  історичних досліджень БАН 
 

        
       Вітання ректора Харківського національного університету імені         

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

 
       Вітання директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології імені М. Т. Рильського НАН України, д. іст. н., проф., 
академіка НАН України, академіка-секретаря Відділення літератури, 
мови та мистецтвознавства НАН України Ганни Скрипник 

       
        Вітання директора Інституту історичних досліджень Болгарської 

акдемії наук проф., д-ра Даніела Вачкова 
 

ДОПОВІДІ 
Кореспонденция на Измаил Срезневски с Централна Европа като извор за 
началото на академичната славистика 
Теодоричка Готовска-Хенце, д. ист. н.,  доц.  (Институт за исторически 
изследвания при БАН) 
 
Болгаристика у Харківському імператорському університеті (середина XIX – 
початок ХХ ст.) 
Сергій Страшнюк, канд. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) 
 
Приносът на Марин Дринов в споровете за принадлежността на славянското 
население в Македония в края на ХIХ век 
Петко Христов, д-р, доц. (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски 
музей на БАН) 
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ПЕРША СЕКЦІЯ 

Історія Болгарії та болгар: 
 від доби Середньовіччя до початку XXI століття 

История на България и българите: 
от Средновековието до началото на XXI век 

 
Сесійна зала в ZООМ № 1 

 
26 травня, середа, 11.30-13.00 

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

 
ДОПОВІДІ  

 
 

Болгары  на  пути  к  Христу 
Сергей Сорочан,  д. іст. н., проф.  (Харківський  національний  університет імені   
В. Н. Каразіна)  
 
Была ли болгаро-византийская война 863 г.? К вопросу мотивации князя 
Бориса в процессе крещения болгар 
Костянтин Бардола, к. іст. н., докторант (Запорізький національний університет) 
 
Економічні причини походів київського князя Святослава на Болгарію              
(в контексті етнополітичних та торговельних відносин у Північному 
Причорномр'ї впродовж Х ст.) 
Андрій Домановський, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) 
 
 

Перерва 
 
 
 
 
 
 



7 
 

26 травня, середа, 14.00-18.00 
 

ДОПОВІДІ 
 
Българите в процеса на османската експанзия през XIV-XV в. – от сблъсък към 
съжителство 
Деница Петрова, д-р, гл. асистент (Институт за исторически изследвания при БАН) 
 
Дервентджийската организация и българските селища покрай главните и 
второстепенни пътища от централния и източния дял на Балканите 
(османската провинция Румелия) през XVI – XVII в. 
Кръстьо Йорданов, д-р, гл. асистент (Институт за исторически изследвания при 
БАН) 
 
Болгарские земли под османской властью  в торговой и политико-
дипломатической архитектонике Европы раннего Нового времени: 
региональные и локальные проекции 
Вячеслав Ціватий, к. іст. н., доц. (Киїівський національний університет імені 
Тараса Шевченка) 
 
Болгарський народ у «східній політиці» Російської імперії середини XVIII 
століття: пасивна чи активна застава? 
Володимир Мільчев, д. іст. н., проф., декан історичного факультету (Запорізький 
національний університет) 
 
 

Перерва 20 хвилин 

 
Кресненско-Разложко или Македонско въстание (1878–1879). Историята и 
историците между науката и политиката 
Светлозар Елдъров, д. ист. н., проф. (Институт за балканистика с Център по 
таркология на БАН ) 
 
Фердинанд I Сакс-Кобургський і Готський у радянському науковому 
дискурсі 1923–1939 рр. 
Дмитро Миколенко, д. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені   
В. Н. Каразіна) 
 
Конституційне питання в політичних поглядах Драгана Цанкова 
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Марія Крютченко, здобувачка (Харківський національний університет імені              
В. Н. Каразіна) 
 
Роль Радко Димитриева в разрешении офицерско-эмигрантского вопроса 
1894 - 1898 гг. 
Сергій Потрашков, д. іст. н., проф. (Харківська державна академія культури) 
 

Дискусія 
 
 
 

27 травня, середа, 9.00-14.00 
Модератори: Іліяна Марчева, д. іст. н., проф., 

              Маріяна Стамова, д-р, доц. 
 

ДОПОВІДІ  
Военная модернизация болгарской армии в конце ХІХ – начале ХХ в.: роль 
обучения офицерского корпуса в высших военных учебных заведениях Европы 
Сергій Фалько, к. іст. н., доц. (Національна академія Національної гвардії 
України, м. Харків) 
 
«Все это – лишь политические доктрины, прикрытые церковными фактами»: 
русские путешественники о церковном вопросе в Македонии в конце XIX – 
начале XX в. 
Никита Гусев, к. ист. н., Ученый секретарь (Институт славяноведения РАН) 
 
Болгаро-турецкие отношения в конце 1913 – первой половине 1914 г. по 
донесениям русской военной разведки на Балканах 
Дмитрий Лабаури, к. ист. н., доц. (Уральский федеральный университет, Россия) 
 
България, Югославия и македонският въпрос през 60-те години на ХХ век 
Марияна Стамова, д-р, доц. (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН) 
 

Перерва 20 хвилин 
 
Особеностите на стопанската политика на НРБ по време на разведряването 
през 70-те години на ХХ век: между ограничения суверенитет и отварянето към 
Запада 
Илияна Марчева, д-р, проф. (Институт за исторически изследвания при БАН) 
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Йоан Павел II – папата, който обяви Кирил и Методий за съпокровители на 
Европа и отдаде почит към тяхното дело 
Виктор Рогозенски, д-р (Институт за исторически изследвания при БАН) 
 
Българската държава и българската колония в Истанбул – състояние и 
перспективи (XIX-XX в.) 
Боряна Бужашка, д-р, доц. (Университет по библиотекознание и  
информационни технологии, София) 
 
Българският национален характер  през 30-те години "нежна революция" 
Христо Милков, д-р, доц. (Институт за исторически изследвания при БАН) 
 

Перерва 20 хвилин 
 
Трансформація політики Болгарії у балканському регіоні після 1989 року 
Богдан Грушецький, к. політ. н., доц. (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України) 
 
Передвступна фінансова допомога ЄС як інструмент посткомуністичної 
трансформації Болгарії 
Ченчик Д. В., к. іст. н. (Харківський національний університет імені                          
В. Н. Каразіна) 
 
Антиросійські санкції ЄС: позиція політичних партій та громадських 
організацій Болгарії 
Юрій Білоусов, аспірант (Харківський національний університет імені                      
В. Н. Каразіна) 

 
Дискусія 

 
 

 

 
 
 
 

ДРУГА СЕКЦІЯ 
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Духовна та матеріальна культура болгар 
Духовна и материална култура на българите 

 
Сесійна зала в ZООМ № 2 

 
 

26 травня, середа, 11.30-13.00 
 

Модератори: Лариса Вахніна, к. ф. н., зав. відділу, 
                  Оксана Микитенко, д. ф. н., п. н. с. 

 
ДОПОВІДІ  

 
Етнокультура болгарської діаспори в Україні як пріоритет сучасних 
досліджень 
Оксана Микитенко, д. філол. н., п. н. с. (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України) 
 

        Болгарська народна балада в контексті дослідження жанру  
Мирослава Карацуба, к. філол н., с. н. с. (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України) 
 
Соціально-побутова основа фольклорного сюжету «дівчина-воїн» (українсько-
болгарські паралелі) 
Тетяна Шевчук, к. філол. н., с. н. с. Василь Балушок, к. іст. н., с. н. с. (Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 
України) 

 
Перерва 

 
 
 
 
 
 

26 травня, середа, 14.00-18. 00 
 
 

ДОПОВІДІ 
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Болгаристика  у колі славістичних досліджень ІМФЕ імені М. Т. Рильського 
НАН України: традиції та перспективи 
Лариса Вахніна, к. філ. н., п. н. с., зав. відділу української та зарубіжної 
фольклористики (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України) 
 
Георги Раковски в историята на новобългарския книжовен език (По случай 
200 години от рождението му) 
Надежда Николова, д-р, гл. асистент (Институт за български език « Проф.                
Л. Андрейчин» на БАН) 
 
Болгарська тема в художній і науковій творчості Максима Рильського 
Тетяна Руда, д. філол. н., п. н. с. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України) 
 
Народная религиозность болгар Бессарабии: историко-демографический 
аспект изучения формулярных источников 
Олександр Пригарін, д. іст. н., проф. (Одеський національний університет імені     
І. І. Мечникова) 
 

Перерва 20 хвилин 
 
Діяльність громадських організацій болгар України в кінці XIX – на початку 
ХХ століття 
Ірина Огієнко, к. філол. н. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського) 
 
Стан охорони здоров'я у болгарському селянському середовищі України у 20-
ті рр. ХХ ст. 
Володимир Турков, к. іст. н., доц. (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка) 
 
 
Просвещенное духовенство в среде бессарабских болгар – Автоном Вылков 
(1876-1952) 
Иван Думиника, д. ист. н., с. н. с. (Институт культурного наследия Министерства 
образования, культуры и исследований Республики Молдова) 
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Опазване и съхранение на писменото културно наследство. Реставрация, 
консервация и дигитализация на вестник «Тракия» (1924-1934). 
Искра Цветанска, д-р, инж., Диана Стоянова, д-р, доц., Елена Савова, д-р, доц. 
(Университет по библиотекознание и информационни технологии, София) 
 
 
 

27 травня, четвер, 9.00-11. 00 
Модератори: Олександр Прігарін, д. іст. н., проф., 

Олександр Ганчев, д. іст. н., доц. 
 
 

ДОПОВІДІ 
Чисельність та динаміка болгарського сільського населення Північного 
Приазов’я у 1926-1989 рр. 
Марія Пачева, здобувач (Запорізький національний університет) 
 
Этнодемографические характеристики болгарского населения в советских 
переписях на территории Буджака 
Віктор Володченко, бакалавр (Одеський національний університет імені                   
І. І. Мечникова) 
 
Миграционные процессы как фактор трансформационных механизмов 
воспроизводства болгарского населения Южной Бессарабии во второй 
половине XX – начале XXI века 
Олександр Ганчев, д. іст. н., доц. (Державний університет інтелектуальних 
технологій та зв’язку, м. Одеса) 
 
Этнографизм в современном искусстве Буджака: А. Д. Кара и В. Н. Афанасьев 
Яна Каранфілова, студентка III курсу (Одеський національний університет імені    
І. І. Мечникова) 

Дискусія 
 
 
 
 
 

ТРЕТЯ СЕКЦІЯ 
Історія та сьогодення болгаристики і славістики 
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История и съвремие на българистиката и славистиката 
 

Сесійна зала в Zoom № 3 
 

26 травня, середа, 11.30-13.00 
Модератори: Марина Домановська,  к. іст. н., н. с., 

Григорій Шкундін, к. іст. н., доц. 
 

ДОПОВІДІ 
Дунайсько-балканський регіон на німецькій просвітницькій orbis mundo map 
Сергій Ганус, ст. викл. (Ужгородський національний університет) 
 
А. Д. Чертков и российская историческая болгаристика первой половины 
XIX века 
Марина Фролова, к. ист. н., с. н. с. (Институт славяноведения РАН) 
 
 
Славістика та візантиністика у Харківському університеті (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.): перехресний взаємовплив 
Марина Домановська, к. іст. н., н. с. (Харківський національний університет 
імені   В. Н. Каразіна) 
 

 
Перерва 

 
26 травня, 14.00-18.00 

 
ДОПОВІДІ 

Книжкова спадщина Марина Дринова в Центральній науковій бібліотеці 
Каразінського університету 
Марина Боброва, зав. відділу (Центральна наукова бібліотека Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна) 
 
 
Балканський напрям міжнародної співпраці Університету Святого 
Володимира (друга половина XIX – початок ХХ ст.) 
Оксана Іваненко, к. іст. н., с. н. с. (Інститут історії України НАНУ) 
 



14 
 

 Історична географія розселення слов'янських народів: дослідження професорів 
Новоросійського університету 
Вікторія Нікічук, аспірантка (Одеський національний університет імені                    
І. І. Мечникова)  
 
Академик Михайло Попруженко (1866-1944) и неговите приноси за 
българската средновековна история 
Никола Борисов Караиванов, гл. асистент (Софийски университет "Св. Климент 
Охридски") 
 

 
Перерва 20 хвилин 

 
 
Международные отношения зарубежных славян эпохи средневековья в 
учебных курсах Г. А. Ильинского: харьковский период научно-
педагогической деятельности (1907-1909 гг.) 
Сергій Лиман, д. іст. н., проф. (Харківський національний університет імені         
В. Н. Каразіна) 
 
Ученые Российской империи начала ХХ века о языке македонских славян 
Григорий Шкундин, к. ист. н., вице-президент (Российская Ассоциация 
историков Первой мировой войны) 
 
Българистичното наследство с фокус към Македония на чешкия журналист и 
българофил Владимир Сис (1912-1920) 
Диана Маринова (Съюза на учените в България – клон Русе) 
 
Славянският свят преди и след Първата световна война и междуславянските 
връзки 
Кирил Илиев, докторант (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН) 
 

 
 

27 травня, четвер, 9.00-14.00 
Модератри: Степан Віднянський, д. іст. н, проф, член-кор. НАНУ, 

                                   Ніколай Червенков, д.  іст. н., проф. 
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ДОПОВІДІ 
 
Українське питання у слов'янознавчій спадщині Леона Василевського (1870-
1936) 
Юлія Вялова, к. іст. н., н. с. (Інститут історії України НАН України) 
 
Cлов’янознавство в УСРР у 20-х роках ХХ ст. 
Сергій Пачев, к. іст. н., доц., Валентина Пачева, к. філол. н., доц. 
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького) 

9,40 
Розвиток досліджень з болгаристики в Інституті історії України НАН України: 
традиції та сучасний стан 
Степан Віднянський, д. іст. н., проф., зав. відділу, чл.-кор. НАН України (Інститут 
історії НАН України) 

10,00 
Насоки и перспективи на историческа българистика в Республика Молдова 
Николай Червенков, д. ист. н., проф. (Научно дружество на българистите в 
Република Молдова) 
 
 

Перерва 20 хвилин 
 
Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика 
в Москва 
Бисер Петров, д. ист. н., доц. (Институт за балканистика с Център по тракология на 
БАН 
 
С. И. Сидельников и возрождение харьковской исторической болгаристики 
после Второй мировой войны 
Алла Сайпанова, к. іст. н., зав. сектором (Харківська торговельно-промислова 
палата) 
 
 
Історична біографістика в сучасних дослідженнях Харківської школи 
болгаристів 
Галина Докашенко, д. іст. н., проф. (Горлівський інститут іноземних мов 
Донбаського педагогічного інституту) 
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Протоболгарська проблематика в світлі дослідження ґрунтових інгумацій 
салтівської культури харківськими археологами  
Валерій Скирда, к. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені            
В. Н. Каразіна)  
 

 
Перерва 20 хвилин 

 
Історія протоболгар Східної Європи у дослідженнях О. О. Тортіки 
Олег Бубенок, д. іст. н., проф., с. н. с. (Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського НАН України) 
 
Болгаристика в Бердянському державному педагогічному університеті 
Оксана Червенко, к. філол. н., доц. (Бердянський державний педагогічний 
університет) 
 
Досягнення україністики в Софійському університеті за 25 років 
Райна Камберова, д-р, доц. (Софійський університет імені Святого Климента 
Охридського) 
 

Дискусія 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

27 травня, четвер, 15. 00-18.00 
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Головують: Сергій Литовченко, к. іст. н., доц., 
                       Сергій Страшнюк, к. іст. н., доц. 
 

ДОПОВІДІ 
Профессор Г. И. Чернявский и современная харьковская болгаристика 
Михайло Станчев, д. іст. н., проф. (Харківський національний університет імені   
В. Н. Каразіна) 
 
«Ветераны римской армии – магистраты и  жрецы  Нижней Мезии» – 
последний труд А. П. Мартемьянова 
Сергій Литовченко, к. іст. н., доц., декан історичного факультету (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна) 
 
България и българистиката в чужбина: институционални и политически 
аспекти 
Благовест Нягулов, д-р, доц., зам. директор (Институт за исторически изследвания 
на БАН) 

 
Презентація наукової літератури 

 
Дриновський збірник /Дриновски сборник / Drynovsky sbornyk. Софія-Харків: 
Вид-во БАН «Проф. Марин Дринов», 2019-2020. Т. XI-XII. 
Дмитро Миколенко, д. іст. н., доц. (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) 
 
Грищенко Ю. Болгари в Україні 1920-х – 1930-х рр.: між національними 
проектами влади й реаліями життя. Київ: Інститут історії НАН України, 
2018. 269 с.; 
 
Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць / Інститут історії 
НАН України, Інститут історичних досліджень БАН, Комісія істориків 
України і Болгарії; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних 
відносин; упоряд. Інна Манасієва, Ірина Матяш. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 2019. 560 с. 
Степан Віднянський, д. іст. н., проф., зав. відділом, чл.-кор. НАНУ (Інститут 
історії України НАН України) 
 
Якимова А. Я. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова: 
монографія. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019. 280 с. 
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Оксана Микитенко, д. філол. н., п. н. с. (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України) 
 
Українська славістична фольклористика (XIX – початок ХХ століття). 
Енциклопедичний словник [голов. ред. Г. Скрипник, відпов. ред. Л. Вахніна]. 
Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2019. 300 с. та інші видання ІМФЕ імені М. Т. 
Рильського НАН України 
Лариса Вахніна, к. філол. н., п. н. с., зав. відділом (Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського  НАН України) 
 
Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Одеса: 
Симекс-принт, 2018. Т. 13. 558 с. 
Олександр Прігарін, д. іст. н., проф. (Одеський національний університет      
імені  І. І. Мечникова)  
 
Ганчев О. І. Демографічні трансформації болгарської спільноти Південної 
Бессарабії (XIX – початок XXI ст.). Одеса: Сімекс-прінт, 2020. 636 с. 
О. І. Ганчев, д. іст. н., доц. (Державний університет інтелектуальних технологій 
та зв’язку, м. Одеса) 
 
Союзна контролна комисия в България (ноември 1944 – декември 1947 г.). 
Документи / Съст. Л. Ревякина, Т. Волокитина. София: Проф. Марин Дринов, 
2018; 
 
Гусев Н. С. Болгария, Сербия и русское общество во время Балканских войн 
1912-1913 гг. Москва: Индрик, 2020. 520 с. та інші видання Інституту 
слов'янознавства РАН 
Нікіта Гусєв, к. іст. н., с. н. с., учений секретар (Інститут слов'янознавства РАН) 
 
Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о нем в журнале 
«Кишиневские епархиальные ведомости» / Сост. Иван Думиника, Виталий 
Сырф. Кишинев: Lexon-Prim, 2021. 625 с. 
Іван Думіника, д. іст. н., с. н. с. (Інститут культурної спадщини Міністерства 
освіти культури та досліджень Республіки Молдова) 

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(звіти модераторів секцій) 
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