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Юбилейният сборник е с материали от научна конференция,
посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева.
Проблематиката на статиите в сборника е свързана с най-актуалните,
исторически обусловени проблеми на Югоизточна Европа –
етногенезиса на нациите и държавите в региона, тяхната културна
специфика и развитието на сложните исторически и политически
взаимоотношения в съвременното ни общество.
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Библиография на проф. Георгиева

485

Цветана Георгиева - Османистичните изследвания в съвременната българска
историография
Александър Антонов - Принос към развитието на ранноосманската архитектура на
Балканите. Завиетата на Махмуд бей в Ихтиман и на Еврeнос бей в Гюмюрджина
Светла Янева - Професионална култура и практики на български търговци –
откупвачи на данъци през 19 в.
Рачко Попов – Конкурсът “Песен на Евровизия” – етноложки измерения на прехода
Евгения Иванова – Изобретяването на традицията. Денят на падналите за свободата
на отечеството в сръбската и в българската традиция
Цветана Чолова – Държава, църква и култура в Югоизточна Европа през Средните
векове
Петър Балабанов – Битката при Версиникия – митове и реалност
Зарко Ждраков – За една етнокултурна трансформация в българската родова власт –
вълчата травестия
Станислав Станев - Към историята на умиването на нозете като кръщелен ритуал
Петър Николов-Зиков - Още за произхода на последната средновековна българска
царска династия
Румен Генов – Английската филантропия в България след Априлското въстание 1876
г.
Рая Заимова – Католическите календари и покръстването на българите
Пламен Цветков – “Славянизацията” на Източна Европа
Лъчезар Стоянов - За съдбата на нацията, елита и народопсихологията ни
Георги Пеев – Документи за българската царска фамилия до Първата световна война,
съхранявани във френските секретни архиви
Живко Лефтеров – Бялото братство през погледа на Българската православна църква,
държавата и обществеността в междувоенния период
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