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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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