Изх. № РД-15-37/01.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
По повод 100-годишнината от Балканската война, на 15 и 16 октомври 2012 г. Регионален
исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, организира научна конференция „100 години
Балканска война – 100 години свобода за Родопите”. Научен ръководител: акад. Георги
Марков.
Целта на научната конференция е да разгледа и преосмисли след столетие І-та Балканска
война, събитие с изключителна важност за националната ни история и специално място в
регионалната история на Родопите, довела до тяхното освобождение, присъединяване към
България и приобщаване към модерните ценности. Предлагаме също участниците да фокусират
внимание върху промените и новите предизвикателства в обществено-икономически аспект за
Родопите след войната, произтичащи от присъединяването им към българската държава в
рамките на Балканите и Европа. Тъй като изграждането на представите за едно значимо
историческо събитие в голяма степен започва от ученическата скамейка и студентската
аудитория, конференцията ще бъде форум за учители, преподаватели и специалисти, които могат
да споделят своя опит за мястото на І-та Балканска война в обучението по българска история,
начини на преподаване, съвременно осмисляне на събитието.
Основни панели на научната конференция „100 години Балканска война – 100 години
свобода за Родопите”:
• Войната в Родопите: нови факти, нови оценки. Модератор: проф. дин Тодор Петров, ЦВИ
при ВА „Г.С. Раковски”- София. Основен доклад - проф. дин Светлозар Елдъров, Институт за
балканистика с Център по тракология при БАН.
• Социално-икономически и административни промени в Родопите след І-та Балканска
война. Модератор: доц. д-р Михаил Груев, катедра „История на България” при ИФ на СУ „Св.
Климент Охридски”. Основен доклад – доц. д-р Румяна Първанова, Институт за исторически
изследвания при БАН
• Знанието за І-та Балканска война – изучаване и преподаване. Модератор: гл. ас. д-р
Русалена Пенджекова, катедра „Стопански науки” при ПУ „Паисий Хилендарски” – филиал Смолян.
Основен доклад – доц. д-р Тодор Мишев, катедра „Методика” Исторически факултет на СУ „Св.
Климент Охридски”
Молим желаещите да участват в конференцията, да изпратят до 30 юли 2012 г. заявка на тема
с кратко резюме (до 10 реда) на адрес:
4700 Смолян, ул. „Дичо Петров” № 5
Регионален исторически музей „Стою Шишков”
Или на е-mail museum-sm@mail.bg
За контакти по телефон: 0301/65753, Златка Петрова – гл.уредник в РИМ-Смолян.
Време за представяне на докладите 15 мин., на научните съобщения – 10 мин.
Представените на научната конференция доклади и съобщения ще бъдат издадени до м.
февруари 2013 г.
Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Таня Марева,
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