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Информация за финансиран на проект 
 

Наименование на конкурса:  

ВИХРЕН-2021: “Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 

Основна научна област: 

Обществени науки и хуманитарни науки 

№ на договор: 

КП-06-ДВ-7 

Начална дата на проекта и срок на договора: 

Начална дата: 01.01.2022 

Срок: 60 месеца 

Заглавие на проекта:  

БАЛКАНСКИ ИСТОРИОГРАФСКИ ВОЙНИ 
BalkanHistWars 

Базова организация:  

Институт по балканистика с 
Център по тракология „Проф. Александър Фол“ 

Партньорски организации: 

 

 

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Румен Дончев Даскалов, проф. д.н. 

Общ размер на договореното финансиране: 

1 325 500 
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу): 

Основната идея на проекта е да се изследват историографските „войни“ на 

Балканите от 

възникването на националните държави до днес. Те типично засягат етническия 

произход и 

„национален“ състав на средновековните държави; притежание на сегменти от 

историята; 

принадлежност на историческо наследство (личности/събития); спорове за 

територии и етничност в 

модерната епоха; фашизъм и Холокост и пр. Освен че разкриват политически 

употреби на историята 

и онагледяват „политики на историята“, нетревиалният аспект, който ще бъде 

изследван, е как 

големите национални разкази се пресичат и преплитат в процеса на конфронтация. 

Самото 

изследване се свежда до няколко задачи: да се идентифицират проблемите, които са 

породили 

ожесточени дебати между историци от две или повече нации; да се анализира 

структурата и 

динамиката на противоречията; разкрият техните мотиви, презумпции, 

импликации; да се поставят 

оспорваните проблеми в техния социополитически контекст и институционална 

среда; да се сравни 

развитието на тези проблеми във времето; да се съотнесат дебатите с 

конструкцията на големите 

национални разкази на съответните страни и да се види как те се преплитат. 

Крайната цел е да се 

неутрализират, релативизират и трансцедират историографските „войни“. 

Ще бъдат приложени редица историографски стратегии: сравнителен анализ на 

използваните 

аргументи, логиката, стратегическите ходове и реториката; контекстуализиране 

на лежащите зад 

споровете мотиви, предпоставяния и имплицитни идеи; прилагане на 

инструментариума на 

транснационалната история и histoire croisée. 

Проектът се стреми да развие историографията на Балканите чрез използване на 

стриктни 

транснационални методологии, които преодоляват едностранчивите национални 

перспективи и 

демонстрират критическия потенциал на историята на историографията. 

Предложеното изследване 
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има потенциала да окаже по-широко обществено въздействие чрез намаляване на 

враждебни 

възприятия в региона и да улесни интеграцията на Западните Балкани в Европейския 

Съюз. 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Институт по балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“  

Ръководител на научния колектив  

Румен Дончев Даскалов, проф. д.н.  

Участници:  

Останалите членове на екипа ще бъдат определени след началото на 

проекта. 

 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

 

 

 
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 


