
И деята да създадем студентско 
сдружение към специалността 

„История“ в университета се зароди 
през миналата година. В  началото 
съвсем неофициално се събра една 
малка част студенти и преподавате-
ли. Нямахме специални цели, жела-
ехме да се запознаем, да се срещаме 
и да си помагаме. Първото ни общо 
събрание се състоя на 27 април 2009 
г., когато групата гласува създаване-
то на студентски клуб „Героите от 
Историята“. Действията ни предиз-
викаха изненадващ и за нас интерес 
– организирахме публична лекция, 
открита лекция по археология на но-
вопроучен обект и още две събира-
ния на специалността, които ставаха 
все по-мащабни.

Най-сериозното ни постижение 
досега е  научната конференция на 
тема „Българските земи в културно-
то пространство на Европа“, която се 
проведе на 1 и 2 ноември 2009 г., на 
Деня на Будителите. Основната ни 
цел беше да се запознаем с научните 
търсения на нашите преподаватели, 
както и на историци и археолози от 
цялата страна. Осигурихме си под-
крепата на три общини: Благоевград, 
Кюстендил и Струмяни. Представе-
ни бяха 16 докладa в три тематични 
раздела. Интерес предизвикаха как-
то чисто научните текстове (сред 
които изпъкнаха локализирането на 
непознат досега късноантичен град 
в  местността Кожух край Петрич 
и представянето на неизследван ита-
лиански пътепис за Балканите от 16 
век), така и  представянето на дей-
ности по консервиране и социализи-
ране на различни обекти (например 
експонирането на епископската ба-
зилика в Сандански или преработва-
нето на различни ритуали в празни-
ка „Панагия“ в Кюстендил).

Особено приятни спомени ос-
тави посещението на град Кюс-
тендил, където участниците 
в  конференцията се запознаха със 
забележителни обекти от минало-
то на града, които са реставрирани 
и експонирани в последните годи-
ни в резултат на успешно реализи-
рани европроекти.

Поставихме добро начало, но 
нашата работа е  свършена само 
наполовина. Предстои да издадем 
сборник с  докладите от конферен-
цията на тема най-новите изслед-
вания и  проучвания в  областта на 
археологията и  историята на Бъл-
гария, за което се надяваме на под-
крепата на Фондация „Тангра Тан-
накра“. Историческите списания 
„Орфей“ и „Будител“ също изразиха 
готовност да публикуват тематични 
части от докладите от конференция-
та, като така се популяризира науч-
ната дейност на нашите гости. Пла-

нираме да разработим система за 
самофинансиране, която да позволи 
да провеждаме акции и  публикува-
ме материали за историята ни.

Ще се радваме, ако изявите же-
лание да закупите изданието ни 
или просто да се свържете с нас на 
e-mail: stefankaivanova@abv.bg. �
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ЗДРАВЕЙТЕ, БЪЛГАРИ! НИЕ СМЕ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИСТОРИЯ“ В  ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕ-
ОФИТ РИЛСКИ“, БЛАГОЕВГРАД. В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА СЪЗДАДОХМЕ КЛУБ „ГЕРОИТЕ ОТ ИСТОРИЯТА“. 
ЦЕЛТА НИ Е ДА ОРГАНИЗИРАМЕ СЪБИТИЯ, ПОДКРЕПЯЩИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА НИ – КАЗ-
ВАМ СЪЩЕСТВУВАНЕ, ЗАЩОТО МЛАДИТЕ ХОРА ГУБЯТ ИНТЕРЕСА КЪМ НЕЯ И С ВСЯКА СЛЕДВАЩА ГОДИНА ЖЕ-
ЛАЕЩИТЕ ДА УЧАТ СОБСТВЕНАТА СИ ИСТОРИЯ НАМАЛЯВАТ. ИСТИНАТА Е, ЧЕ МНОГО МЛАДИ ХОРА ЗАМИНАВАТ 
В ЧУЖБИНА И НЕ СЛЕД ДЪЛГО РЕШАВАТ КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ВРЪЩАТ. ИМЕННО ПО ТАЗИ ПРИЧИНА 
СЪЩЕСТВУВАМЕ НИЕ – КЛУБ „ГЕРОИТЕ ОТ ИСТОРИЯТА“!
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� ТЕКСТ И СНИМКИ: Стефанка Иванова, клуб „Героите от Историята“, Благоевград


