
БАЛКАНИТЕ И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

МЕЖДУНАРОДНИ РЕГЛАМЕНТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ И
ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Научна конференция с международно участие
21 май 2014 г.

зала 310 „Проф. Петър Мутафчиев“, НБУ

Конференцията е част от поредица научни прояви, посветени на  20-годишния
юбилей на  департамент  „История“ през  2014 г.  Тя  бе  открита  от  доц.  д-р  Веселин
Методиев,  който представи  нейните идеи и цели – да  бъде разгледан  проблемът за
малцинствата, един от най-общите и дискутирани проблеми, не само в научните среди,
но със засилен интерес и сред обществеността. Въпреки опитите в модерно време да
бъдат  регламентирани чрез  международни документи правата  и отношенията  между
малцинство и мнозинство, те продължават да бъдат обект на конфронтативни, остри
дебати и обществени сблъсъци. 

Тази тема  е особено актуална във връзка с последните събития в света, които
засягат  пряко и България – това са събитията  в Сирия и бежанския поток,  както и
събитията в Украйна.
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Изнесените доклади засегнаха конкретни теми: „Предимствата на религиозната
свобода на малцинствата за обществото - поуки от световния опит“ - Prof. Dr. Thomas
Schirrmacher;  „Модели  на  държавната  политика  при  регулиране  на  малцинствените
проблеми"  –  проф.  д.н.  Валери  Стоянов;  „Новите  граници  на  толерантността  в
контекста  на  правата  на  малцинствата  през  постмодерната  епоха“;  „Български
конституции,  политически  институции  и  религиозни  свободи“  –  доц.  д-р  Лъчезар
Стоянов; „Малцинственият въпрос в българския посткомунизъм - краят на ХХ век“ –
доц. д-р Веселин Методиев; „Ислямът в Европа в контекста на малцинство“ - Prof. Dr.
Christine  Schirrmacher;  „Обществото  на  народите  и  проблемите  на  малцинствата  в
Европа  между  двете  световни  войни“  -  проф.  д-р  Румен  Генов;  „Религиозното
законодателство в СССР и НРБ - сравнителен поглед“ – гл. ас. д-р Живко Лефтеров;
„Междурелигиозният  диалог  между  Руската  православна  църква  и  Общността  на
протестантските  църкви  в  Европа  (2009-2012г.)“  –  гл.  ас.  д-р  Камелия  Славчева;
„Обединена България и малцинствената политика към мюсюлманите 1941-1944 г.“ – гл.
ас. д-р Димитър Гюдуров. 
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Направените дискусии от изнесените доклади очертаха назрялата необходимост
от всестранен и задълбочен анализ на сложните и противоречиви процеси, протекли на
Балканите от модерното време до нашата съвременност. 

М. Стоянова
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