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Начална среща:

Дисциплината подпомага запълването на 
пропуските в теоретичните познания 
относно школите и методите на 
историческото изследване и стимулира 
студентите да прилагат подобни знания в 
изучаването и изследването на личности, 
събития и процеси от българския ХІХ век. 
Занятията стимулират работата с архиви и 
познаването на историографията, но също 
така и „разчитането” на сюжети, за които 
липсват достатъчно „документи”. 
Практическите модули позволяват 
семестриалната работа да се провежда 
както върху всички примерни теми, така и 
да се задълбочи върху част от тях.

В РАБОТИЛНИЦАТА НА КЛИО: 
КАК СЕ “КОВЕ” ВЪЗРОЖДЕНСКА 
ИСТОРИОПИС
Спецкурс, МП “Възраждане и памет”

Модули при практическите занятия:
✓Съвременниците на възрожденската 
епоха като свидетели, мемоаристи, 
историци и политици в 
следосвобожденска България;
✓Моделиране на историческата истина 
между юбилейните чествания, 
политическата конюнктура и съграждането 
на пантеон от национални герои и сюжети;
✓Национални герои и сюжети в капана на 
родовата и национална памет и/или 
забрава: за границата между 
митотворчество и заличаване;
✓„Гранични"-те национални герои в 
балканския историографски спор за 
принадлежност.
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В работилницата на Клио. Как се „кове“ възрожденска историопис 

 

Учебният план е утвърден на Академически съвет с протокол № 1/15.10.2013 г. 

 

Дисциплината В работилницата на Клио. Как се „кове“ възрожденска историопис има за цел 

да подпомогне запълването на пропуските в теоретичните познания на студентите историци относно 

школите и методите на историческото изследване. Както и да ги стимулира да приложат такива 

знания в изучаването и изследването на личности, събития и процеси от историята на българския 

ХІХ век. Заниманията в спецкурса стимулират работата с архиви и познаването на историографията, 

но също така и „разчитането“ на сюжети, за които липсват достатъчно „документи“. Подбраните 

практически модули позволяват в зависимост от интересите на студентите в групата семестриалната 

работа да се провежда както върху всички посочени примерни теми, така и да се задълбочи само 

върху част от тях. Семинарите имат за цел да формират у студентите стремеж към самостоятелно 

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

източници и литература под практическото ръководство на преподавателя. Упражненията 

стимулират обогатяването на индивидуалните им умения критично мислене и писане чрез 

самостоятелното разработване и публична защита на теза по избрана тема. 

Изисквания за работа и оценка: 

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

практически задачи. Курсът започва с теоретичен тест за входящо ниво и завършва със същия текст 

в края на семестъра. Логично е резултатите да са подобрени. Решаващо място за оценяването заема 

изработването и защита 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 периодично от 

преподавателя. През семестъра преподавателят коментира също и студентските записки по 

задаваната литература за лекции и семинарни занятия, с цел подпомагането на практическите 

аналитични, организационни и др. умения. Допустимо е за тематична лекция да бъде поканен и 

външен преподавател. 

 



Теми: 

І. Теоретичен модул: историографски школи и методи на изследване, представени чрез 

хронологичен и проблемен анализ на чужд и български опит. Акцентиране върху актуалната 

теоретична практика на българската историография от десетилетията на прехода, занимаваща се с 

проблеми на възрожденската история. 

ІІ. Проблемни акценти и практически занимания по примерни теми, които могат да се 

допълват или заменят с оглед интересите и предпочитанията на студентите в групата. 

1). Съвремениците на възрожденската епоха като свидетели, мемоаристи, историци и 

политици в следосвобожденска България. Тяхната роля за прокарване на „историческата истина“ в 

противоборство или в съзвучие със създаването на национален пантеон и честването на национални 

сюжети (напр. ролята (и употребата) на свидетелите-историци Васил Априлов, Иван Селимински, 

Пандели Кисимов и Никола Обретенов и политиците-историци Марин Дринов, Стоян Заимов, 

Захари Стоянов и Петко Р. Славейков); 

2). Моделиране на историческата истина между юбилейните чествания, политическата 

конюнктура и съграждането на пантеон от национални герои и сюжети. Проследяване ролята на 

интелектуалците и националните елити в тези процеси (напр. Юрий Венелин и „забравените“ 

българи-славяни, Добри Желязков и „първата фабрика на Балканите“, Велчовата завера (1835) като 

опит за „първо самостоятелно българско въстание“, случаят „Батак“ като място на памет и др.); 

3). Национални герои и сюжети в капана на родовата и национална памет и/или забрава: за 

границата между митотворчество и заличаване (напр. случаят Неофит Бозвели, съперничеството 

братя Мустакови – Васил Априлов в контекста на Габровското училище, казусът с „горените книги“ 

и др.); 

4). „Гранични“-те национални герои в балканския историографски спор за принадлежност 

(напр. Хайдут Велко, Григор Пърличев, братя Миладинови, Тома Пешаков и др.) 
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