
 

 

 

 

БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА 
 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО  

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА 

Институт за исторически изследвания  
на Българската академия на науките 

Институт по история на Украйна  
на Националната академия на науките на Украйна 

Посолство на Украйна в Република България 

Министерство на външните работи на Украйна 

Генерална дирекция за обслужване 
на чуждестранните представителства, Украйна 

Научно дружество по история на дипломацията  
и международните отношения, Украйна 

Център по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“  
на Харковския  национален университет „В. Н. Каразин“ 

С финансовата подкрепа на Министерството на образованието и 
науката на Република България 

Време: 18-19 юни 2018 г. 

Място: София, Българска академия на науките и Централен военен клуб 

Езици: Български и украински с осигурен симултанен превод 

  



ПРОГРАМА 

Понеделник, 18 юни 2018 

09:00 – 09:30  Регистрация 
 

09:30 – 10:00  Откриване на конференцията 

Големия салон на БАН 

 

Водещ: Проф. д-р Йорданка Гешева 

Н. Пр. Микола Балтажи, посланик на Украйна в България 

Доц. д-р Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания на Българската 
академия на науките 

Проф. д.и.н. Ирина Матяш, председател на Научното дружество за история на дипломацията и 
международните отношения, Украйна 

Подписване на Договор за научно сътрудничество между Института за исторически 
изследвания на Българската академия на науките и Института по история на Украйна на 
Националната академия на науките на Украйна  

 

 10:00 – 11:15 Пленарни доклади 

Проф. д.и.н. Степан Виднянски (Институт по история на Украйна, НАНУ). Украинско-
българските отношения: исторически корени 

Доц. д.и.н. Петър Стоянович (Институт за исторически изследвания, БАН). Българската 
делегация на преговорите в Брест-Литовск: състав, стратегия, национални специфики 

Проф. д.и.н. Ирина Матяш (Научно дружество за история на дипломацията и международните 
отношения). Украйна-България: мисията и ролята на първите дипломатически 
институции при създаването на междудържавните отношения през 1918 г. 

Доц. д-р Даниел Вачков (Институт за исторически изследвания, БАН). Българското 
дружество за Общество на народите и идеите му за европейско обединение 

Доц. д-р Благовест Нягулов (Институт за исторически изследвания, БАН). Държави, 
малцинства и политики: българо-украински сравнения и отношения 

  

11:15 – 11:30  Кафе пауза 



ПАНЕЛ 1 

От средните векове до новото време 

Зала „Музикална“ в Централния военен клуб 

12:00  – 13:15  Първо заседание 

 

Водещ: проф. д.и.н. Степан Виднянски 

Ас. д-р Константин Голев (Институт за исторически изследвания, БАН). Киевска Рус, кумано-
кипчакската общност и черните клобуки: баланс и конфликти на степната граница 

Доц. д-р Олга Тодорова (Институт за исторически изследвания, БАН). Трафикът на роби 
между украинските и българските земи през османската епоха 

Ас. д-р Кръстьо Йорданов (Институт за исторически изследвания, БАН). Казашките акции по 
западното Черноморие и тяхното отражение в някои османски документи от първата 
половина на XVII век 

Д-р Цветан Радулов (Научен архив, БАН). Българо-украинските връзки през погледа на 
архивните документи 

Дискусия 

13:15 – 14:30  Обедна почивка 

 

14:30 – 15:45  Второ заседание 

 

Водещ: Доц. д-р Пламен Божинов 

Проф. д.и.н. Тамара Стоилова (Институт за исторически изследвания, БАН). Българските 
земи в изследванията на Одеското общество за история и древности 

Гл. ас. д-р Алека Стрезова (Институт за исторически изследвания, БАН). Български 
дипломати от Бесарабия от края на XIX - началото на ХХ век 

К.и.н. Наталия Бацак (Институт по история на Украйна, НАНУ). Фигурата на Михайло 
Драгоманов: изследвания за живота и творчеството в Украйна 

Антонина Якимова (Фондация „Мати Украина“). Михайло Драгоманов: европейски учен, 
професор в Софийския университет  

 

Дискусия 

15:45 – 16:00  Кафе пауза 

 



16:00 – 17:30  Трето заседание 

 

Водещ: Доц. д-р Антоанета Кирилова  

Доц. д-р Пламен Божинов (Институт за исторически изследвания, БАН). Научното наследство 
на проф. Марин Дринов между Харков и София 

Гл. ас. д-р Надежда Николова (Институт за български език, БАН). Лингвистични особености 
на устойчивите словосъчетания в произведенията на Марин Дринов 

Доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце (Институт за исторически изследвания, БАН). Осип 
Бодянски, славистиката, българите 

Доц. д-р Антоанета Кирилова (Институт за исторически изследвания, БАН). Сведения за 
Южнославянския пансион на Тодор Минков в Николаев и за негови възпитаници в 
български архиви  

Габриела Вапцарова и Дарина Илиева (Научен архив- БАН). Членове на Българското 
книжовно дружество и БАН, възпитаници на пансиона на Тодор Минков в гр. Николаев 

Дискусия 

 

ПАНЕЛ 2 

Украинската държавност и българо-украинските отношения (1917-1921 г.) 

Големия салон на БАН 

 

11:30 – 13:15  Първо заседание 

 

Водещ: Проф. д.и.н. Владислав Верстюк 

Проф. д.и.н. Игор Дацкив (Тернополски национален икономически университет). Брест-
Литовският мирен договор като правна основа за създаването на украинско-
българските дипломатически отношения 

Проф. д.и.н. Владислав Верстюк (Институт по история на Украйна, НАНУ). Първата 
световна война и Украйна  

Гл. ас. д-р Инна Манасиева (Институт за исторически изследвания, БАН). Украинският 
въпрос в България в края на Първата световна война (1917-1918) 

Доц. к.и.н. Олег Павлишин (Лвовски национален университет „Иван Франко“, Научно 
дружество по история на дипломацията и международните отношения). Украински 
посещения в България в рамките на дейността на Съюза за освобождението на 
Украйна 



Д-р Володя Милачков (Институт за исторически изследвания, БАН). Българската преса за 
установяването на дипломатически отношения между България и Украйна през 1918 г.  

София Каменева (Държавен архив на Киевска област, Научно дружество по история на 
дипломацията и международните отношения). Документи от държавния архив на 
Киевска област като източник за историята на украинско-българските отношения  

Дискусия 

 

13:15 – 14:30  Обедна почивка 

 

14:30 – 16:15  Второ заседание 

 

Водещ: Доц. д-р Владимир Златарски  

К.и.н. Лилия Белоусова (Държавен архив на Одеска област, Научно дружество по история на 
дипломацията и международните отношения). Украинско-българските отношения през 
1917-1921 г. според документите от Одеския държавен архив  

Проф. д.и.н. Теофил Рендюк (Научно дружество по история на дипломацията и 
международните отношения). Александър Шулгин в България като дипломат и учен 

Гл. ас. д-р Детелина Динева (Институт за исторически изследвания, БАН). Усилията за 
информиране на българската общественост за събитията в Украйна 1919-1920 г. 
(„Украинско-български преглед“ и „Украинско слово“) 

Проф. д.и.н. Георги Чернявски (Университет „Джонс Хопкинс“, САЩ), проф. д.и.н. Манчо 
Веков (Институт за исторически изследвания, БАН). Дейността на Кръстю Раковски по 
време на Първата световна война 

Проф. д.и.н. Михаил Станчев (Харковски национален университет „В. Н. Каразин“). Кръстю 
Раковски като дипломат 

Ас. д-р Виктор Рогозенски (Институт за исторически изследвания, БАН). Героите на 
държавните независимости на славянските народи в Централна Европа от 1918 г. 

Дискусия 

16:15 – 16:30  Кафе пауза 

 

  



ПАНЕЛ 3 

България и Украйна в превратностите на ХХ и ХХI век 

Големия салон на БАН 

 

16:30 – 18:15  Първо заседание 

 

Водещ: проф. д.и.н. Ирина Матяш 

Доц. к.и.н. Валерий Власенко (Сумски държавен университет,  Научно дружество по история 
на дипломацията и международните отношения). България и украинската политическа 
емиграция в междувоенния период: форми на взаимодействие 

Проф. д.и.н. Луиза Ревякина (Институт за исторически изследвания, БАН). Украинската 
белоемиграция в България 1920 - началото на 90-години на ХХ в. 

Проф. д.и.н. Лизбет Любенова (УНИБИТ). Съюз на казашките националисти в България 

К.и.н. Юлия Гришченко (Институт по история на Украйна, НАНУ). „Изгубените надежди“: 
историографията по проблемите на българите в УССР през периода коренизацията 

Доц. д-р Румяна Чукова (Институт за исторически изследвания, БАН). Обществената 
дейност на Мишо (Михаил) Хаджийски: историографски ракурси и публична памет 

Доц. д-р Саша Лозанова (Лесотехнически университет, София), доц. д-р арх. Стела Ташева 
(Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките). България и 
Украйна: архитектурни паралели между двете световни войни 

Дискусия 

 

19:30  Коктейл – за всички участници в Дома на Учения  

 бул. „Шипченски проход“ 50 

  



Вторник, 19 юни 2018 

ПАНЕЛ 3 

България и Украйна в превратностите на ХХ и ХХI век 

Големия салон на БАН 

 

9:00 – 11:00  Второ заседание 

  

Водещ: Доц. д-р Даниел Вачков   

Проф. д.и.н. Олег Машевски (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“). 
Украинско-българските отношения през 90-години на ХХ век – началото на ХХI в.: 
приоритети и ключови проблеми 

Проф. д.и.н. Григорий Перепелица (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“). 
Външната политика  на съвременна Украйна 

Д-р Пламен Димитров (Българско геополитическо дружество). Реакцията на България спрямо 
украинската криза (2013-2016 г.) 

К.ф.н. Ина Хоменска (Научно дружество по история на дипломацията и международните 
отношения). Дейности на посолството на България в Украйна в областта на 
културната дипломация и форми на взаимодействие с Генералната дирекция за 
обслужване на чуждестранните представителства 

К.и.н. Владимир Бойко (Сиверски институт за регионални изследвания). Европейски 
тенденции за реформиране на органите на местно самоуправление: украинският и 
българският отговор 

Проф. д.и.н. Олег Шекера (Институт за семейна медицина на Националната медицинска 
академия за следдипломно образование „П. Л. Шупика“, Международна асоциация 
„Здравето на обществото“). Европейски подход към развитието на здравеопазването: 
опитът на Украйна и България 

Ас. д-р Симона Самуилова (Институт за исторически изследвания, БАН). Програмите на 
САЩ за демократизация на Източна Европа след края на Студената война: случаите 
на България и Украйна 

Дискусия 

 

11:00 – 11:15  Кафе пауза 

  



11:15 – 13:15  Трето заседание 

 

Водещ: Доц. д-р Благовест Нягулов 

Проф. д.и.н. Николай Червенков (Научно дружество на българистите в Република Молдова). 
Националното пробуждане на бесарабските българи в Украйна през 60-80-те години на 
ХХ век 

Д-р Мария Билга (Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи 
„Родолюбец“). Политиката на България спрямо българите в Украйна през XXI век 

Гл. ас. д-р Радка Братанова (Институт по етнография и фолклористика с Етнографски музей, 
БАН). Съвременни проблеми на теренното проучване на музикалния фолклор в 
Болградски район, Украина  

Володимир Левчук (Овидиополската районна администрация на Одеска област, Научно 
дружество по история на дипломацията и международните отношения). Побратимените 
градове в България и Одеска област: особености на взаимодействието от позициите на 
културната дипломация 

Иван Скибак (Научно дружество по история на дипломацията и международните отношения). 
Българите в Трускавец  

Проф. д.и.н. Алла Атаманенко (Национален университет „Острожка академия“, Научно 
дружество по история на дипломацията и международните отношения). Украинците в 
България  

Доц. д-р Петя Димитрова (Институт за исторически изследвания, БАН). Украйна и паметта за 
Втората световна война: от „страна огромная“ до „Бладлендс“. 

Дискусия 

 

13:15-13:45  Заключителна дискусия и закриване на конференцията 

    Водещ: Доц д-р Даниел Вачков 

 


	Време: 18-19 юни 2018 г.
	Място: София, Българска академия на науките и Централен военен клуб

