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ФОРУМ “БЪЛГАРИЯ–РУСИЯ”,                   

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН,
Евразийският център VIA EVRASIA към Историческия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски”, създаден по проект 
“Млади учени – 2011” на ФНИ

организират международна конференция по повод 
135-ата годишнина от 

Руско-турската Освободителна война (1877–1878) 
на тема:

135 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: БЪЛГАРИЯ—РУСИЯ—ЕВРАЗИЯ
 

27 февруари (сряда) 2013 г., 10.00–12.00

Тържествено откриване, Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”

Водещ: доц. д-р Пламен Митев, декан на Историческия факултет 
на СУ “Св. Климент Охридски”

Чл.-кор. Иван Илчев, ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д.и.н. Андрей Пантев, председател  на Националния комитет 
за честване на 135-ата годишнина от Освобождаването на България 
и възстановяването на българската държавност
Н. пр. Юрий Исаков, посланик на Руската федерация в Република 
България 
Д-р Светлана Шаренкова, председател на Форум “България–
Русия”
Акад. Георги Марков, председател на българската част на 
Комисията на историците от България и Русия
Проф. д.и.н. Константин Никифоров, директор на Института по 
славяноведение към РАН 
Проф. д.и.н. Николай Цимбаев, Исторически факултет МГУ “М. В. 
Ломоносов”
Проф. д.и.н. Илия Тодев, директор на Института за исторически 
изследвания към БАН
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27 февруари (сряда) 2013 г., 14.00–19.00

Конферентната зала на СУ “Св. Климент Охридски”

Руско-турската Освободителна война (1877–1878) 

водещи: доц. д-р Тeодоричка Готовска-Хенце (ИИИ–БАН), проф. 
д.и.н. Людмила Горина (МГУ)

14.00–14.15 доц. д-р Андрей Андреев (ВТУ): Руско-турската 
Освободителна война (1877–1878) – героичното и негероичното

14.15–14.30 д-р Давид  Мартиросян (МГИМО): “Армянский вопрос” на 
Берлинском конгрессе 1878 г.

14.30–14.45 д.и.н. Вера Бокова (ГИМ): Две сестры милосердия: 
Августа Созанович, Варвара Икскюль

14.45–15.00 д-р Сергей Есюнин (Хмелницки краеведчески музей, 
Украйна): 48-й пехотный Одесский полк в Русско-турецкой войне 
1877–1878 гг.

15.00–15.15 Габриела Вапцарова и Дарина Илиева (НА–БАН): 
Събитията от 1877–1878 през призмата на малко познати документи 
от Научния архив на БАН

15.15–15.30 доц. д.и.н. Татяна Бондар (Одески университет), Ани 
Златева  (ИИИ–БАН): “Политиката на минутата не може да промени 
историята" – дарителското движение сред руския народ в 
подкрепа   на българите и Балканската руска армия по време на 
Руско-турската война (1877–1878)

15.30–15.45 Почивка

водещи: доц. д-р Андрей Андреев (ВТУ), д.и.н. Вера Бокова (ГИМ)

15.45–16.00 проф. д.и.н. Людмила Горина (МГУ): Российский ученый 
А.А. Башмаков о дипломатической школе графа Н.П. Игнатьева

16.00–16.15 доц. д-р Тeодоричка Готовска-Хенце (ИИИ–БАН): 
Източната криза 1875–1878 в житейския път на двама български 
чехи.
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16.15–16.30 д-р Александра Трифонова (ЦДАФ, НБУ): Руско-
турската освободителна война (1877–1878) в научното творчество 
на руския историк-емигрант А. В. Флоровски

16.30–16.45 Веселина Антонова (ТДА–Русе): Мемориални знаци за 
руско-турската война (1877–1878)

16.45–17.00 гл. ас. д-р Венцислав Мучинов (ИИНЧ–БАН): Черкезкият 
проблем, руската политика и Българското освобождение

17.00–17.15 гл. ас. д-р Инна Манасиева (ИИИ–БАН): Отражението 
на Руско-турската война (1877–1878) върху демографското 
състояние на българските общности в Руската империя

17.15–17.30 д.и.н. Виктор Косик (ИнСЛав–РАН): Славянство: память 
и памятники XIX – XXI  вв.

17.30–17.45 проф. д-р Румен Генов (НБУ): Протестните движения 
във Великобритания преди и по време на Руско-турската война 
(1876–1878) 

∗17.45–18.00 гл. ас. Ваня Рачева (СУ): 1877–1878: политики на 
границата. Един документ на Марин Дринов 

∗18.00–18.15 к.и.н. Наталия Жукова (ИВ–РАН): Кипрский аспект 
внешней политики Великобритании во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. 

∗18.15–18.30 к.и.н. Джамал Рахаев (ИРИ–РАН): Русско-турецкая 
война и становление грузинского национального самосознания

18.30–19.00 Дискусия

19.00 Официална вечеря за участниците в конференцията, 
ресторант “Алма Матер” на СУ “Св. Климент Охридски”
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28 февруари (четвъртък) 2013 г., 9.30–18.00
Конферентната зала на СУ “Св. Климент Охридски”

Първа секция: Русия (общество и дипломация) за България 
преди, по време и след Руско-турската Освободителна война 
(1877–1878) 

Първо заседание: ОБЩЕСТВО

водещи: доц. д-р Лизбет Любенова (ИИИ–БАН), проф. д.и.н. 
Николай Цимбаев (МГУ)

9.30–9.45 доц. д-р Дарина Григорова (СУ): Руската обществена 
мисъл за българския църковен въпрос

9.45–10.00 доц. д-р Дмитрий Лабаури (УРФУ, Екатеринбург): Русско-
турецкая война 1877–1878 гг. и Освобождение Болгарии глазами 
болгар и русских

10.00–10.15 ст.н.с. Марина Смолянинова, к.и.н. (ИнСЛав–РАН): 
Русская общественность и Освобождение Болгарии

10.15–10.30 гл. ас. д-р Тина Георгиева (СУ): Руският поглед към 
войната 1877–1878 г.

10.30–10.45 проф. д.и.н. Николай Цимбаев (МГУ): Тырновская 
конституция и русское общество 

10.45–11.00 доц. д-р Олег Айрапетов (МГУ): Генерал Н.Н. Обручев и 
проблема Освободительной войны 1877–1878 гг.

11.00–11.15 проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (ИБЦТ–БАН): 
Празникът на Освобождението в българския национален календар

∗11.15–11.30 чл. кор., д.и.н. Владимир Козлов (РАН): Князь 
Черкасский и болгарская конституция 

11.30–12.30 Дискусия

13.00–14.00 Обедна почивка
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Второ заседание: ДИПЛОМАЦИЯ

водещи: проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (ИБЦТ–БАН), доц. д-р 
Олег Айрапетов (МГУ)

14.00–14.15 доц. д-р Лизбет Любенова (ИИИ–БАН): Политиката на 
Временното руско управление за модернизацията на България

14.15–14.30 Алека Стрезова (ИИИ–БАН): Д-р Димитър Станчов – 
първият княжески дипломатически агент в Русия

14.30–14.45 доц. д-р Веселин Янчев (СУ): Русия, армията и 
събитията в България от 1881–1883 и 1886–1887 г.

14.45–15.00 проф. д-р Мария Радева (СУ): Образът на Русия в 
българските учебници по история (1879–1912)

15.00–15.15 гл. ас. д-р Станислава Стойчева (ИИИ–БАН): 
Статистическите трудове на Александър Ростковски за етно-
демографския облик на Македония 

∗15.15–15.30 проф. д.и.н. Сергей Муртузалиев (ИВИ–РАН): Политика 
России на освобождаемых территориях Болгарии

15.30–15.45 Почивка

водещи: доц. д-р Дарина Григорова (СУ), доц. д-р Дмитрий Лабаури 
(УРФУ, Екатеринбург)

15.45–16.00 доц. д-р Ольга Дубовик (МГУ): Железнодорожное 
строительство в Болгарии как фактор укрепления экономической 
независимости

16.00–16.15 д.и.н. Артьом Улунян (ИВИ–РАН): Дипломатическите 
документи в политическото измерение на историческите епохи. 
Случаите “1893 година” и “1935 година”

16.15–16.30 к.и.н. Григорий Шкундин (МГУ): Болгария в 
общебалканском контексте геополитических и военно -
стратегических проектов российских элит в годы Первой мировой 
войны 
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16.30–16.45 д-р Евгений Кандиларов (ЦИЕК, СУ): Руско-японската 
война 1904–1905 г. и отражението й в България 

16.45–17.00 проф. Сергей Лаврентиев (ректор на Башкирската 
академия за държавна служба и управление при президента на 
РБашкортостан): Независимая Болгария в Европе и Россия – 
исторический аспект

∗17.00–17.15 проф. д.ф.н. Мария Михайлова, Анастасия Назарова 
(МГУ) : Первая Балканская война в “отчетах” военного 
корреспондента (книга Е.Н. Чирикова “Поездка на Балканы”)

17.15–18.00 Дискусия

28 февруари (четвъртък) 2013 г., 9.30–17.00
Зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”

Втора секция: Съветската политика в България, Източна 
Европа и света 

Първо заседание

водещи: доц. д-р Наталия Христова (НБУ), д.и.н. Виктор Косик 
(ИнСЛав–РАН):

9.30–9.45 проф. д-р Искра Баева (СУ): Образът на Русия (Съветски 
съюз) в Източна Европа през 30-те години – страхове и надежди в 
навечерието на новата световна война. 

9.45–10.00 д.и.н. Татяна Волокитина (ИнСЛав–РАН): Болгария в 
контексте новой славянской политики СССР  в годы Второй 
мировой войны

10.00–10.15 проф. д.и.н. Луиза Ревякина (ИИИ–БАН): Русия и 
Примирието с България на 28 октомври 1944 г.

10.15–10.30 проф. д.и.н. Витка Тошкова (ИИИ–БАН): България 
между Москва и Вашингтон след 1944 година: културен трансфер 
със “съветизация” – антиамериканизъм и “американизация” – 
антикомунизъм

10.30–10.45 доц. д-р Илияна Марчева (ИИИ–БАН): Историята на 
“плана Валев”
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10.45–11.00 проф. д-р Евгения Калинова (СУ): Съветският фактор в 
българо-турските отношения след Втората световна война

∗11.00–11.15 к.и.н. Нина Васильева (ИВИ МО РФ): От войны к миру: 
дискуссионные вопросы политики советских военных властей в 
Болгарии после сентября 1944 г.

11.15–12.30 Дискусия

13.00–14.00 Обедна почивка

Второ заседание

водещи: д.и.н. Татяна Волокитина (ИнСЛав–РАН), проф. д.и.н. 
Витка Тошкова (ИИИ–БАН)

14.00–14.15 доц. д-р Наталия Христова (НБУ): В  търсене на 
българския Арбат: тенденциите в художествена култура, 1987–1989

14.15–14.30 доц. д-р Йордан Баев (ВА): Основни насоки и форми на 
координация между Москва и София в политиката към Пекин, 
1960–1989

14.30–14.45 доц. д-р Сашка Миланова (ИИИ–БАН): Съветският 
дипломат Андрей Громико – MR.NYET и дейността му през 70-те 
години на ХХ век

14.45–15.00 гл. ас. д-р Ирина Григорова (ИИИ–БАН): Аспекти от 
българската политика на Балканите в контекста на подготовката и 
провеждането на Съвещанието за сигурност и сътрудничество

15.00–15.15 гл. ас. д-р Надя Филипова (ИИИ–БАН): Палестински 
проекции на съветско-българското партньорство (1974–1978)

15.15–15.30 гл. ас. д-р Петя Димитрова (ИИИ–БАН): Червената 
армия – „армия-освободителка“ или окупатор: поглед от 21 век
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15.30–15.44 гл. ас. д-р Александър Сивилов (СУ): СССР и Латинска 
Америка 80-те години

15.45–16.00 доц. д.и.н. Бауржан Жангуттин (КНПУ им. Абая, 
Алмати): “Для конвоирования с территории Грузинской 
ССР немедленно обеспечьте”: история “забытой” трагедии

16.00–17.00 Дискусия

28 февруари (четвъртък) 2013 г., 9.30–17.00
Зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски”

Трета секция: Руската политика на Балканите до Руско-турската 
Освободителна война (1877–1878) 

Първо заседание

водещи: доц. д-р Сергей Чернов (МГУ), гл. ас. д-р Александър 
Сивилов (СУ):

9.30–9.45 Хатче Мустафова (ВТУ): Въстанието на Кондратий 
Булавин и бежанците в Османската империя

9.45–10.00 доц. д-р Tамара Стоилова (ИИ–БАН): Кавказ  в 
политиката на Петербург 1774–1787 г.

10.00–10.15 к.и.н. Ирина Макарова (ИнСЛав–РАН): Турецкие 
административные реформы как фактор балканской политики 
России на рубеже 60–70-х гг. 19 в.

10.15–10.30 доц. д-р Антоанета Кирилова (ИИ–БАН): Руската 
политика за българското образование след Кримската война 
(ролята на Найден Геров)

10.30–10.45 к.и.н. Марина Фролова (ИнСЛав–РАН): “В  поисках 
повстанческого потенциала” (деятельность российского консула 
М.А. Хитрово в Битоля 1861–1862 гг.)

10.45–11.00 Иво Жейнов: Опит за налагане на руско църковно пеене 
преди Освобождението

11.00–11.15 Почивка



9
водещи: доц. д-р Антоанета Кирилова (ИИИ–БАН), к.и.н. Марина 
Фролова (ИнСЛав–РАН)

Русия, Кавказ (ХVIII–ХХ в.)

11.15–11.30 доц. д-р Сергей Чернов (МГУ): Просвещенный 
абсолютизм в России

11.30–11.45 доц. д-р Кирил  Чернов (ПМГМУ): Абсолютизм в России 
вторая половина XVIII первая половина XIX века

∗11.45–12.00 доц. д-р Екатерина Цимбаева (МГУ): Антивоенная 
проповедь Льва Толстого в эпопее "Война и мир" и ее 
общественное воздействие 

12.00–13.00 Дискусия

13.00–14.00 Обедна почивка

Второ заседание

водещи: доц. д-р Кирил Чернов (ПМГМУ), гл. ас. д-р Тина Георгиева 
(СУ)

14.00–14.15 д-р Вадим Муханов (МГИМО): К вопросу о полемике в 
высших кругах Российской империи о способах покорения и 
умиротворения горцев Северного Кавказа (первая половина XIX в.)

14.15–14.30 Цветелина Харалампиева (СУ): Дейността на 
шо т л а н д с к и т е м и с и о н е р и в К а р а с к а т о м е т о д  з а 
„омиротворяване“  на севернокавказкото население в Руската 
империя (първата половина на ХІХ в.)

14.30–14.45 д-р Светослав Маноилов (СУ): Причини за "Голямата 
игра" според руската и британската историографии

14.45–15.00 Цветан Радулов (СУ): Между милосърдието и 
пропагандата. К. П. Победоносцев и "Приключенiя чешскаго 
дворянина..."

15.00–15.15 Бисер Нушев (СУ): Руските националисти за 
Манифеста от 17 октомври 1905 г.
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15.15–15.30 Чавдар Митов (СУ): Културно-просветната политика 
към мюсюлманите в НРБ и СССР  (Северен Кавказ) до края на 50-те 
години на ХХ век

∗15.30–15.45 гл. ас. д-р Ася Атанасова (ШУ): Меншевизмът по време 
на Третоюнската политическа система (1907–1914) 

15.45–17.00 Дискусия

1 март (петък) 2013 г., 9.30–13.00

Конферентната зала на СУ “Св. Климент Охридски”

Първа секция: Русия–България–Евразия ХХI век 

Първо заседание

водещи: доц. д-р Сашка Миланова (ИИИ–БАН), проф. д.и.н. Егнара 
Вартанян (КГУ):

9.30–9.45 проф. д.и.н. Константин Никифоров (директор ИнСЛав–
РАН): Основные тенденции этнических процессов на Балканах: от 
освобождения до настоящего времени

9 . 4 5 – 1 0 . 0 0 Г е о р г и й Мурадо в ( з ам . - ръ к о в од и т е л н а 
“Россострудничество”): Евразия като продължение на православно-
славянската цивилизация 
10.00–10.15 д-р Светлана Шаренкова (УНИБИТ): Социалните идеи и 
православните ценности – същност на славянско-православния 
цивилизационен проект
10.15–10.30 проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова (ВСУ, МФЧКМ): Руско-
българската парадигма – акценти и перспективи 

10.30–10.45 доц. д-р Сергей Пахоменко (МДУ, Украйна): Политика 
исторической памяти в Украине: региональный контекст 
10.45–11.00 проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев (МВБУ, Ботевград): 
България–Русия–Евразия: историческа памет и ценности – 
настояще и бъдеще

11.00–11.15 Почивка    
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водещи:   проф. д.и.н. Константин Никифоров (директор ИнСЛав–
РАН), доц. д-р Илияна Марчева (ИИИ–БАН):

11.15–11.30 доц. д-р Борис Манов (ЮЗУ): България и евразийският 
проект – история и перспективи
11.30–11.45 проф. д.и.н. Егнара Вартанян (КГУ, Краснодар): 
Предпосылки и сущность реформирования аграрной сферы 
Болгарии (1990-е гг.)
11.45–12.00 гл. ас. д-р Пенка Пейковска (ИИИ–БАН), Нина 
Киселкова (НСИ): Руската емиграция в България според 
преброяванията на населението в България през 1920 и 1926 г.
12.00–12.15 д-р Зорница Грекова (СУ): Централна Азия между 
Русия и Китай през XXI век
∗12.15–12.30 Деница Тодорова (СУ): Развитие на националните 
движения в съветските републики (80-те – началото на 90-те г. на 
XX в.)
∗12.30–12.45 доц. д-р Сагинтай Бердагулова (ЕНУ, Астана): Болгары 
в Казахстане

12.30–13.00 Дискусия
13.00–13.45 Обедна почивка

1 март (петък) 2013 г., 9.30–12.30
Зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”

Втора секция: Руската емиграция в България 
Първо заседание

водещи: к.и.н. Елена Валева (ИнСлав–РАН), гл. ас. д-р Петя 
Димитрова (ИИИ–БАН) 

9.30–9.45 доц. д-р Михаил Ковальов (СГТУ, Русия): Русская 
эмиграция и празднование 50-летия войны 1877–1878 гг.
9.45–10.00 доц. д-р Олга Исаева, к.и.н. Елена Валева (ИнСлав-РАН): 
Македония как объект исследования в трудах российских/
советских историков
10.00–10.15 Виктор Баженов (РКИЦ) Ролята на руската емиграция 
(през 20-те – 30-те г. на ХХ в.) за създаването на фундамента на 
руско-българския културен диалог
10 .15–10 .30  проф . д .ф .н . Христо Трендафилов (ШУ ) : 
Иконологическият коридор на руския цивилизационен поток в 
България (1919–1926)
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10.30–10.45 Видински митрополит Дометиан: Руската емиграция в 
България
10.45–11.00 Цветомира Антонова (СУ): Социална и благотворителна 
дейност на Българската православна църква към руската 
емиграция 20-те и 30-те години на ХХ век
11.15–11.30 Георги Иванов (СУ): Православната Църква между 
мирогледните си послания и историческата си плътност

11.30–12.30 Дискусия
12.30–13.45 Обедна почивка

1 март (петък) 2013 г., 14.00–17.30

Големият салон на БАН
Тържествено закриване на конференцията

Водещи: доц. д-р Илияна Марчева, научен секретар на 
българската част на Комисията на историците от България и Русия, 
д-р Светлана Шаренкова, председател на Форум “България–Русия”

Официални гости на закриването на конференцията ще бъдат
Съпредседателите на Българо-руския обществен форум:
Виталий Игнатенко, член на Федералното събрание на Руската 
федерация и председател на колегията на ИТАР-ТАСС
Георги Първанов, президент на Република България (2002–2012)
Георгий Мурадов, зам.-ръководител на Федералната агенция 
“Россотрудничество” 
Проф. д.и.н. Илия Тодев, директор на Института за исторически 
изследвания към БАН
Доц. д-р Дарина Григорова, ръководител на Евразийския център 
VIA EVRASIA към ИФ на СУ
Проф. д.и.н. Константин Никифоров, директор на Института по 
славяноведения към РАН
Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, ВСУ, изпълнителен директор на 
международен фонд “Черно море – Каспийско море”
15.30–16.30 Презентация на книгата на проф. д.и.н. Илия Тодев,
"Батак 1876 – мит или история. Текстове по Българско 
възраждане" от акад. Константин Косев, проф. д.и.н. Андрей 
Пантев и Николай Поппетров
16.30–17.30 Откриване на изложбата "Батак, Априлското въстание 
и Освободителната война"
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ВА (Военна академия “Георги С. Раковски”)
ВСУ (Варненски свободен университет “Св. Черноризец Храбър”)
ВТУ (Велкотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”)
ГИМ (Государственный исторический музей)
ЕНУ (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
Астана, Казахстан)
ИБЦТ–БАН (Институт по балканистика с Център по тракология, 
БАН)
ИВ–РАН (Институт востоковедения, РАН)
ИВИ–РАН (Институт всеобщей истории, РАН)
ИВИ МО РФ (Институт военной истории Министерства обороны РФ)
ИИИ–БАН (Институт за исторически изследвания към Българската 
академия на науките)
ИИНЧ–БАН (Институт за изследване на населението и човека, БАН)
ИнСлав–РАН (Институт славяноведения, РАН)
ИРИ–РАН (Институт российской истории, РАН)
КНПУ им. Абая (Казахский национальный педагогический 
университет им. Абая, Алмати, Казахстан)
КГУ (Кубанский государственный университет, Краснодар)
МГИМО (Московский государственный институт международных 
отношений)
МГУ (Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова)
МВБУ, Ботевград (Международно бизнес училище)
МДУ (Мариуполски държавен университет, Украйна)
МФЧКМ (Международен фонд “Черно море – Каспийско море”)
НА–БАН (Научен архив на БАН)
НБУ (Нов български университет)
НСИ (Национален статистически институт)
ПМГМУ (Первый Медицинский государственный московский 
университет им. И.М. Сеченова)
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РКИЦ (Руски културно-информационен център)
СГТУ (Саратовский государственный технический университет)
СУ (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)
ТДА–Русе (Териториална дирекция “Държавен архив”, Русе)
УНИБИТ (Университет по библиотекознание и информационни 
технологии)
УРФУ (Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина)
ЦДАФ, НБУ (Център за документи и архивни фондове, НБУ)
ЦИЕК (Център за източни езици и култури, СУ)
ШУ (Шуменски университет “Св. Константин Преславски”)
ЮЗУ (Югозападен университет)

Помагат ни:

“Корпоративна Търговска Банка” АД
“Минстрой Холдинг” АД
 Винпром “Пещера” АД
“Ритъм – 4ТБ” ООД
 ИТАР-ТАСС
 в. “Земя”
 в. “Русия днес – Россия сегодня”
 в. “Телеграф”
 в. “Стандарт”
 ТВ7

∗ Звездичката е пред колегите, които са възпрепятствани да 
докладват на конференцията, но ще предоставят текста си за 
сборника.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник: 
“135 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: БЪЛГАРИЯ—РУСИЯ—ЕВРАЗИЯ” 
по проекта на Евразийския център VIA EVRASIA 
към Фонд “Научни изследвания” и на сайта на центъра: 
www.viaevrasia.com

http://www.viaevrasia.com
http://www.viaevrasia.com

