
Институт за исторически изследвания – БАН 

организира 

Научна конференция 

в рамките на Националната научна програма 

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено 

развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката 

06 декември 2021 г. 

Онлайн в Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87562302488?pwd=Y0dRaDFJSml2VCtOY3dlS3I2WU5Kdz09 

Модератор 

Проф. д.и.н Пенка Пейковска, координатор на екипа на ИИстИ–БАН 

Секретар 

Гл. ас. д-р Стефан Димитров 

https://us02web.zoom.us/j/87562302488?pwd=Y0dRaDFJSml2VCtOY3dlS3I2WU5Kdz09


 
 

Програма 

 

 

 

 
10:00 – 12:00   
  

 Откриване    
  

 Сесия 1: XV–XIХ век (до 1878 г.) 

Водещ: Доц. д-р Стефка Първева 
  

 Гл. ас. д-р Стефан Димитров (ИИстИ – БАН) 

Участници в процеса по преработка на руда в българското пространство през 

XV–XVII век. Характеристика и особености 
  

 Доц. д-р Стефка Първева (ИИстИ – БАН)  

Престъпността и насилието по пътищата на Румелия и политиката на 

османската власт за гарантиране на сигурността на придвижване през ХVІІ–

ХVІІІ век 
  

 Проф. д-р Йорданка Гешева (ИИстИ – БАН) 

Представата за барони и графове Пеячевич, запазена в протоколите на 

францисканския манастир в Нашице 
  

 Проф. д.ист.н. Щелиян Д. Щерионов (ИИНЧ – БАН) 

Гръцкият възрожденски периодичен печат и миграциите по българските земи 

през 60-те – 70-те години на XIX век (по примера на вестник „Анатоликос 

астир“) 
  

 Доц. д-р Даниела Ангелова (ИИНЧ – БАН) 

Брачни модели на етно-религиозните групи в българските земи през XIX век 
  

 Дискусия 

  

12:00 – 12:30 Обедна почивка 

   

12:30 – 14:30  
  

 Сесия 2: 1879 – 1944 г.  

Водещ: Проф. д.ист.н. Пенка Пейковска 
  

 Гл. ас. д-р Станислава Стойчева (ИИстИ – БАН) 

Екзархийските бракоразводни регистри като извор за сезонната трудова 

миграция на българското население в Македония (1896 – 1912 г.) 
  

 Проф. д.ист.н. Пенка Пейковска (ИИстИ – БАН) 

Държавни политики за външната трудова миграция в България през 

междувоенния период 
  

 Проф. д-р Росица Стоянова (ИИстИ – БАН) 

Миграциите, погледнати през родовата история. (По примера на рода на Иван 

х. Тодоров от Елена) 
  



 
 

 Доц. д-р Петко Христов, докторант Ния Спасова, (ИЕФЕМ – БАН) 

Как жътварките от Габровските колиби станаха фабрични работнички 

(Принос към ранната модернизация в региона на Габрово) 
  

 Доц. д-р Мария Маркова (ИЕФЕМ – БАН) 

Заселване на бежанците от Западна Тракия в Кърджали и околията му през 

20-те години на ХХ век 
  

 Гл. ас. д-р Борис Боев (ИИНЧ – БАН) 

Мерки за разрешаване на българския бежански въпрос и средства за тяхното 

осъществяване в контекста на Закона за заселване на бежанците и 

обезпечаване на поминъка им (1920–1937 г.) 
   

 Гл. ас. д-р Чавдар Ветов (ИИстИ – БАН) 

Фотографиите – пазители на националната памет. От Освобождението до 30-

те години на XX в. 
  

 Дискусия 

  

14:30 – 14:45 Кафе-пауза 
  

14:45 – 16:00  
  

 Сесия 3: 1945 – 2020 г.  

Водещ: Доц. д-р Мила Маева 
  

 Доц. д-р Мила Маева (ИЕФЕМ – БАН) 

Социално и културно конструиране на родната територия 
  

 Гл. ас. д-р Симона Самуилова (ИИстИ – БАН) 

Пътят към Израел: емиграция и адаптация на евреите от България в новата 

държава 
  

 Проф. д-р Владимир Пенчев, гл. ас. д-р Таня Матанова, (ИЕФЕМ – БАН) 

Арменско етнопредприемачество у нас 
  

 Гл. ас. д-р Бехрин Шопова (ИЕФЕМ – БАН) 

България, корейските деца и музиката (По следите на една севернокорейска 

оперна партитура от отдел „Специални сбирки“ в Народна библиотека „Иван 

Вазов“ – Пловдив) 
  
 Заключителна дискусия 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


