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През последните десетилетия границите (пространствени, 

политически, културни, социални) са важен изследователски предмет 

на хуманитарните и социалните науки. Наблюдават се два успоредни 

и до голяма степен противоположни процеса: границите стават все по-

пропускливи под влияние на глобализацията и евроинтеграцията, но 

едновременно с това не намалява значението на националните и суб-

националните граници. Политиките на ЕС признават значението на 

граничните региони за осъществяването на културен трансфер между 

нациите в съюза, както и значението на този трансфер за развитието 

на граничните региони.  



  
 

В различни исторически периоди южната българска границата 

има различен политически смисъл. В историческата памет тя се 

свързва с военни конфликти, бежански вълни и размяна на население 

между съседните балкански държави. Днес граничният регион е 

пространство на свободното движение на хора, стоки и идеи -  

движение и обмен, които са подкрепяни от европейските и 

регионални политики на трансгранично сътрудничество.  

Как граничният режим се преживява във всекидневието от 

хората, обитаващи този регион; появяват ли се гранични общности и 

идентичности; какво е мястото на културно-историческото наследство 

и културната памет в конструирането на локална и национална 

идентичност в граничния район? Това са част от въпросите, които се 

изследват в рамките на научния проект „Култури, памет, наследства в 

региона на южната българска граница“ (2012-2015, финансиран от 

ФНИ, договор К01/ 0003).  

Научната конференция има за цел да бъдат представени 

резултатите от работата на  екипа на проекта и да бъдат дискутирани 

теми, осветляващи връзката гранична територия – културно 

наследство – идентичност.  

Заявки за участие, включващи име, институция, тема и кратко 

резюме (100-150 думи) изпращайте на адрес: 

elena.petkova@iefem.bas.bg. 

Краен срок за изпращане на заявките: 10 септември 2015 г. 

Работни езици: български и английски. 

Разходите за командироване са за сметка на участниците. 

Без такса провоучастие. 
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