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СУ “Св. Климент Охридски.

2011-2012 – СССР и Източна Азия – магистърска програма по "История на Евразия, Русия и
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Студената война: Формирането на структурите на Източния блок (СИВ и Организацията на
Варшавския договор), Българската външна и вътрешна политика след Втората световна война,
Отношенията между СИВ и ЕИО, както и социално-икономическата и научно-техническата
надпревара между двата блока по време на Студената война; Студената война в
Тихоокеанско-азиатския регион; България и страните от Източна Азия в годините на Студената
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и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие 2012. Доклади и
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