МИСЛЕНЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ:
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЗАПАДНИЯТ СВЯТ
24-25 април 2009 г.
конференция с международно участие, организирана от департамент “История”

През последните две хилядолетия на европейския
континент се очертава едно основно разделение на
“Изток” и “Запад”, което получава различни изяви
и форми. В историята на последните четири-пет
века Западът, разбиран в смисъл Западна Европа
(или иначе казано Атлантическа и Централна
Европа) и Северна Америка, се изявяват с
категорично глобално първенство и надмощие в
икономическо,
политическо,
технологично,
военно, културно отношение. Изтокът (от
източната периферия на Европа - Русия до
Япония, и от Османската империя до Китай) през
тези векове изостават, както става ясно при
сблъсъците му със Запада и опитва да се модернизира, тоест да догони Запада като възприема
неговите постижения. След Втората световна война Западът стана още по-единен и силен,
стигна се до съюз между Западна Европа и Северна Америка (независимо от съответните
различия между тях).
Какво е мястото България и Югоизточна Европа, разположени в контактната зона
между Запада и Изтока, и изпитващи мощното въздействие на техните силови полета? На коя
от двете страни в това глобално отношение принадлежат те? Какъв е ефектът на
модернизационните опити, постиженията, несполуките и най-вече перспективите на
отношенията на България и Югоизточна Европа със Запада в глобализиращия се свят?
Замисъла на конференцията е отношенията между двете страни - Югоизточна Европа и Западна
да бъдат разглеждани и осмислени във възможно най-широк контекст.
С тази конференция Департамент “История” на Нов български университет възнамерява
да сложи началото на цикъл от конференции под общ надслов “Мислене отвъд границите”,
посветени на дискусионни и провокиращи нов поглед основни проблеми на миналото и
съвременността.
Основните тематични кръгове на дискусиите на конференцията се очертаха в следните
теми: Разделението между “Изток” и “Запад” в Европа – от възникването на схизмата в
християнството до Берлинската стена; Относителната изостаналост на Югоизточна Европа и
модернизационните опити през периода на модерната и съвременната история; Европейският
Югоизток – контактна зона между азиатския “Изток” и европейския “Запад”; Опитите за
обединение и интеграционните процеси между Югоизточна Европа и “Запада”; България и
Югоизточна Европа в глобализиращия се свят.
Лектори в конференцията бяха: доц. д-р Тома Томов, ст.н.с. Илия Илиев, доц. д-р Цв.
Чолова, проф. Красимира Гагова, ст.н.с. Тр. Кръстанов, ст.н.с. д-р Елена Койчева, доц. д-р З.
Ждраков, д-р Вл. Ангелов, проф. Г. Василев, проф. Цв. Георгиева, н.с. д-р Светла Янева, ст.н.с.
д-р Рая Заимова, докторант Петър Николов, д-р Ал. Везенков, доц. Г. Пеев, докторант Димитър
Гюдуров, ст.н.с. д-р Пламен Божинов, проф. Пламен Цветков, проф. Милош Ковач
(Белградския университет), доц. Румен Генов, проф. Румен Даскалов, проф. Георгиос
Христизис, доц. д-р Наталия Христова, ас. Живко Лефтеров, доц. А. Нейкова, доц. Соня
Хинкова и др.
Изнесените доклади бяха изключително интересни и предизвикаха оживени дискусии.
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