
В началото на ноември 2010 г. Бъл-
гарският културен институт предста-
ви сборника „Формиране на модер-
ните народи в Централна и Източна 
Европа през ХІХ и ХХ в.“ Той е част от 
българо-чешкия проект „Формиране 
на националната идентичност на 
централноевропейските и балкан-
ските народи през ХІХ и ХХ в.“, плод 
на многогодишни съвместни усилия 
чешки и български историци, които 
разглеждат проблематиката на въз-
никването на националната идентич-
ност на народите от Централна Евро-
па и Европейския Югоизток през ХІХ 
и ХХ век. Главни организатори на 
проекта са Институтът „Т.Г.Масарик“ 
към Чешката академия на науките 
и Институтът по Балканистика към 
Българската академия на науките, a 
нeгови pъководители са проф. д-р 
Ян Рихлик от Карловия университет 
и от Масариковия институт, и проф. 
дин Агоп Гарабедян, директор на 
Института по Балканистика. 
Представеният сборник е резултат 
от две българо-чешки конференции, 
проведени в София (2006) и в Прага 
(2008). На софийската конференция 
участват историци от Института по 
Балканистика (проф. Надя Данова, 
д-р А. Балчева, д-р Ирина Огняно-

ва, д-р М. 
Стамова, д-р 
Лилия Ки-
рова, д-р А. 
Михайлова, 
д-р Людмила 
Миндова), от 
Масариковия 
институт 
(проф. д-р Ян 
Рихлик), от 
Пловдивския 
университет 
(доц. д-р Ру-
мяна Комса-
лова).
На конфе-
ренцията 

в Прага през май 2008 г. от чешка 
страна взеха участие тогавашният 
директор на Масариковия инсти-
тут проф. Иван Шедиви, чешките 
историци проф. Мирослав Хрох 
и проф. д-р Ян Рихлик, езиковедката 
проф. Хана Гладкова, д-р Мириам 
Моравцова, а от българска – проф. 
дин Агоп Гарабедян, доц. д-р Румяна 
Комсалова, д-р А. Балчева, д-р М. 
Стамова и др.
В сборника са включени научни из-
следвания на 12 автори, сред които 
проф. д-р Ян Рихлик, д-р Мирослав 
Коуба, д-р Красимира Мархолева от 
Карловия университет, проф. дин 
Агоп Гарабедян, проф. дин Надя 
Данова, д-р Антоанета Балчева, д-р 
Марияна Стамова, д-р Ирина Огня-
нова, д-р Лилия Кирова, д-р Люд-
мила Миндова, д-р А. Михайлова от 
Института по Балканистика, доц. д-р 
Румяна Комсалова от Пловдивския 
университет и др. 
Целта на новоизлязлата книга е да се 
представи, от една страна, мето-
дологията в изследването на тaзи 
проблематика, а от друга – факто-
рите, които способстват за възник-
ването, формирането и развитието 
на националната идентичност. Част 
от публикациите са насочени към 

съвременността, засягащи актуални 
за Балканския регион проблеми от 
последните 20 години, като този 
с Косово и Албания, националият 
проблем в Македония. Именно 
въпросът за признаването на Косово 
предизвика най-голям интерес и за-
стана в центъра на дискусията, в коя-
то участвaха съставителите на Сбор-
ника – проф. Ян Рихлик и Рихард 
Вашек, и проф. д-р А. Гарабедян. Тя 
беше посветена главно на съвремен-
ното състояние на Балканите. В тази 
връзка един от ръководителите на 
проекта, проф. дин А. Гарабедян, 
посочи куриозна тенденция, която 
се наблюдава през последните 20 го-
дини в региона – почти всяка от въз-
никналите през ХІХ и началото на ХХ 
в. балкански държави „се сдобива“ 
със своя „по-малка сестра“ – Румъ-
ния и Молдова, Сърбия и Република 
Сръбска, Гърция и Турция – Кипър, 
Албания – Косово. Безспорно за нас, 
българите, това е Македония. Неслу-
чайно този регион доста сполучливо 
е характеризиран от един от учас-
тниците в проекта (А. Балчева) като 
„динамична контактна зона“.
На представянето присъстваха 
около 70 гости, сред които учени от 
Чехия и България. 
Сборникът представлява само 
част от съвместния българо-чешки 
проект. Другата част от проекта 
е двутомното изследване „Между 
Виена и Цариград“, отново дело на 
чешки и български историци, което 
разглежда историческите и култур-
ните фактори при формиране на 
националата идентичност. Така че 
този проект е поредният пример 
за активно сътрудничество между 
чешки и български учени, което не 
само се е превърнало в традиция, но 
представлява поредният „славянски 
духовен мост“ между Централна 
Европа и Балканите. 

д-р Красимира Мархолева

Българо-чешки проект  
„Формиране на националната идентичност  
на централноевропейските и балканските 

народи през ХІХ и ХХ в.“
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Ян Рихлик, А. Гарабедян и Р. Вашек


