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 Едно от централните 
събития за реализиране на 
дългосрочната програма 
„Алтернативни идеи в 

историята” на 
департамент „История” е 
годишната национална 

научна  конференция, провеждана ежегодно в творческия дом на НБУ в гр. 
Созопол. С тази програма департамент „История” си постави за цел да се 
превърне в организационен център, който да обедини усилията на 
университетската общност и граждански организации в страната за 
обсъждане на дискусионни и алтернативни тези за българската история – 
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от историята на ранните българи до разкриване на действителното лице на 
тоталитарния режим и последиците, нанесени върху изследването на 
българското минало и съвременността.  

Научната конференция на тема „Общество, власт и собственост”, бе 
проведена на 19-22 септември съвместно с Историческо сдружение 
„Алтернативи”. В нея участваха представители на НБУ (департаментите по 
„История”, „Политология”, „Нова българистика”, „Икономика” и 
„Публична администрация”), СУ (Исторически факултет), ВТУ 
(Исторически факултет), Институт по история при БАН, Гражданско 
обединение „Алтернативи”, фондация „С.Е.Г.А.” и  учители  от средните 
училища от различни градове -  Пловдив, Сливен, Плевен, Шумен, 
Благоевград, представители от Министерството на образованието, науката 
и младежта. 

Един пренебрегван въпрос в историческите изследвания през 
близкото минало бе развитието  на собствеността през вековете, нейните 
форми и влиянието им върху властта и обществото. Дискутирани бяха: 
промяната на формите на собственост през вековете и отражението им 
върху обществената организация – йерархичната система и властта през 
Средните векове (доц. Цв.Чолова, доц. З.Ждраков), собствеността и 
положението на раята през Османския период (проф. Цв.Георгиева), 
данъчната и фискална система през този период (д-р Св. Янева), 
„Количествените характеристики на българското общество 1870-1945 г.”, 
(ст.н.с. Мартин Иванов) „Собствеността върху българската армия според 
френските архиви” (доц. д-р Георги Пеев), финансовото положение на 
мюсюлманите, властта и изборите в БПЦ ( ас. Ж. Лефтеров, Димитър 
Гюдуров), парите и изборите (доц. М. Палангурски), проявленията на тези 
въпроси в българската действителност днес -  „Трансформацията на 
властта и собствеността в посткомунистическото общество” (доц. М. 
Баджаков), „Колонизирането на виртуалното пространство и въпросът  за 
общностите” (доц. А. Гълъбов), „Архивите на бившите български 
специални служби – интереси и политика” (доц. А. Нейкова), „Плагиатство 
и собственост в литературата в началото на XX в.” (доц. Й. Евтимов) и др.  

В рамките на конференцията се проведоха две кръгли маси по едни 
от най-актуалните въпроси на образованието в българските училища и 
университети. 

Кръгла маса на тема: „Изучаване и преподаване на историята на 
тоталитаризма”, с водещ доц. В. Методиев и основни доклади на проф. 
Пл. Цветков „Комунизмът като тоталитарна система”, доц. Л. Стоянов „За 
тоталитарните идеологии и практики в България (проблеми на изучаването 
и интерпретирането)”, доц. С. Димитрова „Държавните образователни 
изисквания по история”,  с участие на представители от Историческо 
сдружение „Алтернативи” и учители по история от средните училища 
постави на дискусия въпроса за пренебрегване в обучението и неадекватно 

475



представяне в учебниците по история на тоталитарния период в България. 
Българските ученици имат много слаба представа за процесите и събитията 
на най-близкото ни минало, много често пренебрегвани в преподаването 
или изкривявани, което препятства разбирането на същностни явления в 
съвременния свят и създаването на адекватна гражданска позиция. 

Втората кръгла маса „Гражданското образование в контекста на 
европейската интеграция” с участието на представители от фондация 
„С.Е.Г.А” постави на дискусия актуалните въпроси на интегрирането на 
малцинствата в България и образованието. Основните теми, върху които се 
съсредоточи дискусията бяха поставени в докладите „Гражданско 
образование и образователна интеграция” ( д-р Р. Сечков) и „Ромската 
интеграция и неизбежните промени” (д-р Й. Нунев, държавен експерт в 
МОМН). 

В  конференцията взе участие и доц. Св. Ломева., зам. министър на 
МОМН.  

Проведената научната конференция „Общество, власт и 
собственост” и двете кръгли маси е един от успешно реализираните етапи 
на програмата  на департамент „История” към НБУ за поставяне на научна 
и обществена дискусия на въпросите за промяна на утвърдени и следвани,  
и до сега,  „партийни” постулати в историческите изследвания и 
образование и създаване на нова, алтернативна на до сега утвърдената 
представа за историческите процеси, адекватна на европейското ни 
настояще. 

                                                                                             
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доц. д-р  Цветана Чолова 
Марияна Стоянова 
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