
 

 

Информация за финансиран проект 
 

Наименование на конкурса:  
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г. 

Основна научна област или обществен приоритет: 
Хуманитарни науки 

Входящ № на проект: 
Н 30/14 
Заглавие на проекта: 
„Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)” 

 
Базова организация: 
Институт за исторически изследвания – БАН 
Партньорски организации: 
Не се предвижда  
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 
Доц. д-р Александър Гребенаров 

Общ размер на отпуснатото финансиране:  
108 000 лв. 
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Резюме на проекта:  
 
Фокусът на проекта е поставен върху миналото и настоящото на българите, 

населяващи четири държави – Р Албания, Р Косово, Р Македония и Р Сърбия, 
разположени в част от територията, добила геополитическа популярност в съвремието 
като „Западни Балкани”. Основните акценти са два. Първият се отнася до изследване на 
събитията и процесите от областта на историята, езика, етнодемографията, културните 
традиции на българите в региона – важни пластове на националната идентичност и памет. 
Вторият акцент е дейността на български държавни и общински институции и учреждения, 
вкл. културни и образователни центрове, на преселнически, творчески и благотворителни 
сдружения, както и приноса на отделни лица за съхраняване на българското културно-
историческо наследство в региона.  

Посочените проблеми ще бъдат застъпени в програмата на проекта, включваща 
научна конференция с международно участие, национална кръгла маса, публикации – 
сборник с доклади от двата научни форума, монография, документален том, албум и 
статии в периодични издания. Систематизираните извори от архиви, теренна работа и 
библиотеки, както и резултатите от проекта ще се популяризират чрез сайт и изложба. 

Интердисциплинарният проект ще спомогне за формирането и популяризирането на 
нови научни знания по фундаментални проблеми. Ще станат достояние за науката и 
обществеността факти и анализи за събития и процеси, които ще дадат реална картина за 
ареала на българската нация през 19–21 век в Западните Балкани и причините за 
настъпилите съвременни етнодемографски промени в региона.  
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Членове на научния колектив 
 

Организации/участници1 Бележка2 
Базова организация:   
Институт за исторически изследвания – БАН  

Ръководител на научния колектив  
Доц. д-р Александър Гребенаров  

Участници:  
Доц. д-р Даниел Вачков 

Гл. ас. д-р Георги Георгиев  

Гл. ас. д-р Станислава Стойчева 

Гл. ас. д-р Володя Милачков   

Проф. д-р Лучия Антонова-Василева 

Доц. д-р Веселка Тончева 

Д-р Антон Панчев 

Гл. ас. д-р Боби Бобев   

Проф. д.и.н. Ярослав Рубаха 

Николай Поппетров   

Владимир Митов   

 

Николета Войнова 

Ивайло Тихолов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН 
УЧ 
ДО  
ДО  
 
 
СТ 
СТ 

 
Общ брои млад учен (МУ)  
Общ брои постдокторант (ПД)  
Общ брои докторанти (ДО) – 2 
Общ брои студенти (СТ) – 2 
Общ брой пенсионери (ПН) – 1 
Общ брои учени от чужбина (УЧ)  – 1 

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или 
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка. 
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