
Дисциплината 
“Политики на границата през ХIХ век” се 
занимава с историята на българите в 
Османската империя и на българите-
колонисти в Русия. Курсът съдържа 
теоретична и практическа част, които 
протичат успоредно. В първата 
магистрите се запознават с теоретични 
постановки за политиките на границата 
като територия на сблъсък на интереси 
и власт или като контактна зона. 
Втората част анализира отделни части 
и теми от посочените в програмата 
модули, избирани от интересите на 
студентите в групата. 

Модули:
✓Теоретични модели и историографски 
концепции за разбиране на проблема 
„граница” в българската и чуждата 
хуманитаристика;
✓Национално срещу регионално и ментални 
„гранични зони” в българската общност през 
Възраждането;
✓Моделиране на национална и формиране 
на държавна граница между етнически близки 
народи: създаване на българо-сръбската 
политическа граница между автономна 
Сърбия и българите в Османската империя 
през първата половина на ХІХ в.;
✓Етнически, културни, икономически и 
политически „граници” за българите в 
Южна Русия
✓„1878 година” като граница.
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Дисциплината Политики на границата през ХІХ в. се занимава с историята на българите в 

Османската империя и на българите-колонисти в Русия. Фокусът е върху познати събития и процеси, 

но разгледани по нетрадиционен начин. За целта тясно българските теми и процеси се поставят в 

имперски, общобалкански и интердисциплинарен контекст. Занятията се провеждат в пет основни 

тематични кръга като се акцентира върху семинарна работа с източници и изследване на детайлни 

проблеми. Подбраните тематични модули позволяват (в зависимост от интересите на студентите в 

групата) практическата работа през семестъра да се задълбочава както в петте теми, така и само в 

част от тях. Упражненията имат за цел да формират у студентите афинитет към самостоятелно 

научно изследване и да дават възможност за задълбочаване на уменията им за издирване на 

източници и литература под практическото ръководство на преподавателя. 

Изисквания за оценка: Акцентът е върху стимулиране индивидуалните им умения за анализ, 

съпоставка и критично мислене и писане чрез самостоятелното разработване и публична защита на 

теза по избрана от тях тема, свързана с определен набор от документи по избрана проблематика. 

Оценяването тече през целия семестър и крайната оценка е комплексен резултат от няколко 

практически задачи. Решаващо място заема изработването и защитата на курсова работа по избрана 

тема. Студентът работи по нея през цялото време, като отделните етапи (намиране и оформяне на 

библиография, изготвяне на конспект, начална версия на работата, презентация на крайния текст) се 

проверяват и оценяват периодично. През семестъра преподавателят проверява и коментира също и 

студентски записки по задаваната литература за лекциите и семинарните занятия. Възможно е за 

лекция да бъде поканен и външен преподавател. 

Тематични модули: 

І. Теоретични модели и историографски концепции за разбиране на проблема „граница“ в 

българската и чуждата хуманитаристика. Представяне на основните школи в областта на 

историята, антропологията, културологията и др. науки и запознаване с постиженията и слабостите 

им при изследване на т. нар. „политики на границата“. 

ІІ. Национално срещу регионално и ментални „гранични зони“ в българската общност през 

Възраждането. Изследване възможностите на империите да подпомагат смесването на народи чрез 



вътрешна миграция в своите граници и рефлексите за самозащита на застрашените общности. 

Образът на „другия“ като част от механизма за формиране на национално самосъзнание чрез 

противопоставяне: българи срещу турци, българи срещу гърци, българи срещу сърби, българи срещу 

българи. Проследяване ролята на интелектуалците и националните елити в тези процеси. 

ІІІ. Моделиране на национална и формиране на държавна граница между етнически близки 

народи: създаване на българо-сръбската политическа граница между автономна Сърбия и 

българите в Османската империя през първата половина на ХІХ в. Изследване ролята на Русия и 

на Портата при прокарване на държавна граница и създаване на автономен статут за християнски 

области на Балканите (и конкретно в казуса със Сърбия). Функции на държавните институции в 

сръбското автономно княжество за формиране на национално съзнание и лоялност към суверена или 

към сюзерена. Механизми и възможности на не-държавните народи за легитимна защита на 

национални интереси. Забележка: казусът може да се разглежда в съпоставка с гръцко-българския 

пример. 

ІV. Етнически, културни, икономически и политически „граници“ за българите в Южна 

Русия. Запознаване с историческото формиране, териториалното разпределение, броя и статута на 

българските колонии в Руската империя. Изследване отражението на руските имперски правила 

върху живота на българите и последиците от съвместното съжителство с различни етнически 

общности, чиито граници запазват и консервират и/или маргинализират българското. Забележка: 

темата може да се съпоставя и изследва и спрямо българите, живеещи във Влахия и Молдова през 

ХІХ в. 

V. „1878 година“ като граница. Изследване отраженията на икономическото и политическото 

„свиване” на обитаваното от българите пространство в Османската империя вследствие на 

Освобождението и създаването на национална държава. Проследяване на тези процеси чрез отделни 

примери (разоряване и западане на отделни селища; принудителни или доброволни миграции на 

население; отстъпване на гранични епархии от диоцеза на Българската екзархия; личностен сблъсък 

между имперско и национално самосъзнание и избор на поданство, и др.), включително и с цел 

подбор на материали за подготовка на учебно помагало по темата. 
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