
ИСТОРИКЪТ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, ГРАЖДАНИН  И ЧОВЕК 

 Конференция с чуждестранно участие, посветена на 130- годишнината от рождението  и 70-

годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев  (1883-1943),  

НБУ, 17-18 май 2013 г., Аудитория 310 „Проф. Петър Мутафчиев“ 

 

 

Тази конференция почти съвпадна с друго 

научно събитие организирано от 

Департаменти “История” и Института за 

исторически изследвания на БАН, посветено 

на 130-годишнината от рождението и 70-

годишнината от смъртта на професор Петър 

Стоянов Мутафчиев (1883-1943), един от 

най-значимите български историци от 

първата половина на ХХ век. Неговите 

основни изследователски интереси са в 

областта на медиевистиката, но той 

предлага и философски, и културологичен 

поглед към миналото на България, 

Балканите и Европа. Мутафчиев се изявява не само 

като академичен изследовател и университетски 

преподавател, но и като обществен и духовен водач с 

голям авторитет и влияние през драматичния период 

между двете световни войни. Откъм чисто човешка 

страна Петър Мутафчиев е релефно представен в 

мемоарите на своята дъщеря академик Вера 

Мутафчиева, както и на негови колеги.  

Двете годишнини на Петър Мутафчиев (които 

съвпадат и с друга – публикуването на неговите първи 

зрели творби), са подходящ повод за хората от академичната колегия, а и извън нея, не само да 

отдадат почит към неговото дело, да го преосмислят като духовно наследство, но и за да 

разсъждават за ролята на историка като професионалист и като обществена фигура, за неговата роля 

и функции в неговата собствена епоха и присъствие в живота на следващите поколения.  

 

Конференцията под заглавие «Историкът като 

изследовател, гражданин и човек», се състоя на 17-18 май 2013 

г., на вероятно най-подходящото място – в аудитория 310 на 

НБУ, една от най-представителните в университета, при това 

наименована на юбиляра и съдържаща постоянна тематична 

експозиция за него.  
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На конференцията доклади изнесоха най-изявени 

изследователи на наследството на Петър Мутафчиев, на 

неговата епоха и на сродни теми: проф. Михаил Неделчев 

(Провиденческа страст и висок синтез в историографската 

есеистика на проф. Петър Мутафчиев), проф. Илия Тодев, 

Институт за исторически изследвания, БАН (Лекциите на 

проф. Петър Мутафчиев по история на Византия), гл. ас. д-р 

Боян Думанов (Петър Мутафчиев и археологическото проучване на Подбалканската област), проф. 

Валери Стоянов, Институт за исторически изследвания, БАН (Непреходната актуалност на Петър 

Мутафчиев), доц. д-р Лъчезар Стоянов (Защо Петър Мутафчиев бе обявен за фашист?), доц. д-р 

Жоржета Назърска, Университет по библиотекознание и информационни технологии (“Женският 

интелектуален кръг“ на проф. Петър Мутафчиев), проф. Нонка Богомилова, Институт за изследване 

на обществата, БАН (Философски “оптики” към 

българската история (щрихи към идеите на Петър 

Мутафчиев , А. Тойнби, Д. Оболенски), доц. д-р Тома 

Томов (Св. София. Изследване и популяризиране), доц. д-

р Соня Хинкова (Историкът между обективната реалност 

и политизираната интерпретация), доц. д-р Евгения 

Русинова, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии (Актуалните книжовни 

въпроси на страниците на списание “Просвета” (1935-1939), проф. д.и.н. Вера Бонева, Университет 

по библиотекознание и информационни технологии (Историкът Никола Станев), д-р Николай 

Поппетров, Институт за исторически изследвания, БАН (Историзиране и модернизиране: за 

същността на някои процеси в българското общество между двете световни войни), д-р Александра 

Трифонова, Централен документално-архивен фонд на НБУ (Славко Хури - неуморен неуморен 

изследовател на българо-словашките връзки), доц. д-р Цветана Чолова (Петър Мутафчиев за 

„своето“ и „чуждото“ в българското Средновековие), доц. д-р Момчил Дойчев (Петър Мутафчиев и 

определянето на геополитическия код на България), доц. д-р Светла Янева (Проф. Петър Мутафчиев 

като историк на ХV-ХІХ век), доц. д-р Николай Проданов, Великотърновски университет «Св.св. 

Кирил и Методий” (Проф. Петър Мутафчиев и опитът за изработване на национален план за 

действие по българо-мохамеданския проблем през 1937 г.), проф. д-р Румен Генов (Историкът като 

изследовател и обществен активист: Английският историк Едуард Огастъс Фрийман), д-р Еленора 

Наксиду, Тракийски университет “Демокрит”, Комотини (Интелектуалците, политическите елити и 

историческите изследвания: Случаят с Българската академия на науките (1879-1944).  

Възможност за изява на конференцията имаха и изследователи, правещи своите първи стъпки на на-

учното поприще: Костадин Василев Пампов, докторант, ЕГ “Бертолт Брехт“, Пазарджик 

(Философия на средновековната българска история. Гледната точка на проф. Петър Мутафчиев), 

Кемал Рашид, докторант, НБУ (Проблемът Копсис в трудовете на проф. Петър Мутафчиев и 
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неговото развитие до наши дни), Константина Митева, докторант, НБУ (Захари Стоянов за 

българските въстания: една изживяна история), Тихомир Асенов, докторант, НБУ (Проф. Петър 

Мутафчиев и българската историческа наука).  

Тази конференция не е първата, няма да бъде вероятно и последната, посветена на неоценимото 

духовно богатство оставено ни от големия историк. Предстои публикуване на докладите изнесени 

на тази забележителна конференция, задълбочила и обогатила изследванията за Петър Мутафчиев 

като учен, обществен активист и човек.  

                                                                                                                                                                      Румен Генов 
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