
Семинар на Института за исторически изследвания – БАН 
„Актуални проблеми на историята и историографията“ 

 
 

Историята винаги предизвиква интереса на обществото, защото в ис-
торическия опит се съхраняват знания, които му помагат да прави своята 
визия за бъдещето си. Глобализацията и нейните предизвикателства, ус-
ложненията в международния ландшафт, бъдещото на европейската интег-
рация и мястото и ролята на малките народи на съвременния етап поставят 
високи изисквания към всички, занимаващи се с проучване на историчес-
кия опит. Институтът за исторически изследвания – БАН смята, че е назрял 
моментът да стане инициатор на научно-изследователски семинар, където 
да е дискутира натрупания исторически опит и на българите, и на остана-
лите народи през вековете, за да подпомогне усилията на обществото в из-
работване на визии за бъдещето.  

Институтът смята също така, че е назрял моментът да се обединят 
усилията в това отношение на всички звена от Академията, университети и 
музеите, архивите в България да се обсъждат проблемите на натрупване и 
интерпретиране на историческия опит от различните хуманитарни и об-
ществени науки у нас и във водещите научни центрове в света. Това би 
обогатило  научния инструментариум на всички хуманитаристи, би напра-
вило по-ефективни усилията им в изучаване, съхраняване и предаване на 
опита на следващите поколения. 

Институтът вижда в това своята мисия на научно звено, стремящо се 
да поддържа знанието за миналото сред българското общество, да подпо-
мага процесите на запазване на неговата национална идентичност и съ-
щевременно да улеснява интегрирането му в семейството на европейските 
народи.   

В тази връзка Институтът за исторически изследвания организира 
семинар, който ще стартира през януари 2013 г. и който си поставя следни-
те цели.   
 
Целите на семинара:  
 

- Да направи достояние на научната общественост  научните дирения 
в областта на историята, тяхната организация, проблемите по издир-
ване и опазване на документалното наследство като основно градиво 
на историческото познание. 

- Да представя постиженията и проблемите на българистиката като 
основен клон от историческото познание в България, както и да чер-
тае възможностите за нейното развитие. 



- Да създаде и поддържа мрежа от изследователи – хуманитаристи, 
които в семинара да споделят своите изследвания на различни аспек-
ти от  историческия опит на обществото. 

- Да подпомогне по-активното включване на младите учени – пост-
докторанти и докторанти в научния живот, да придобиват умения за 
представяне и защита на своите тези. 

- Да съдейства за обогатяване на методологичните и интерпретативни-
те практики и подходи в различните клонове на  хуманитаристиката 
и обществознанието 

- Да съдейства на всички, интересуващите се от научното познание за 
отминалото време, да изградят своята визия за бъдещото на общест-
вото и времето, в което живеем. 

- Да  популяризира сред специалисти и широката общественост ака-
демичната наука и особено нейните издания – периодика, тематични 
сборници и монографии    

 
Тези цели могат да бъдат осъществени със следните средства: 
 
Средства:  
- Организиране на периодични лекции на изявени и млади учени от Инсти-
тута за исторически изследвания и неговите партньори по предварително 
огласен план и с оглед актуални проблеми на съвременността. 
- Провеждане на срещи-разговори с учени от чужбина, на които да се 
представят проблемите на историческата наука в съответната страна. 
- Организиране на тематични срещи с представители на политическия 
елит, бизнеса, културните институции, учителите по актуални проблеми на 
съвременноста и техните исторически проекции. 
- Представяне на научната продукция на Института пред хуманитарната  и 
по-широката общественост. 
-  Отразяване на работа на семинара в научните издания на Института. 
- Качване на сайта на Института на представяните лекции. 
- Периодично издаване на лекциите и дискусиите в годишните сборници 
на семинара      
 


