
                            ПРОГРАМА  

                   на научната конференция 

ЦИМЕРВАЛДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ (1915)  

             И НАЦИОНАЛИЗМИТЕ (2015) 

30 септември 2015 г., 10.00 ч. , Заседателна зала, Патриарх Евтимий 6 

 

10.00 – 10.05 Откриване на конференцията, гл. ас. д-р Димитър Ганов 

ПЪРВИ ПАНЕЛ 

Актуалност на Цимервалдската теза за „социал-

патриотизма” и мястото на интернационализма в/извън 

левите проекти (1915-2015) 

Първа сесия. Модератор: доц. дфн Богдана Тодорова 

10.05 – 10.35 Проф. дфн Иван Кацарски, Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН: Национализъм и империализъм 

 

10.35  –  11.05   Гл. ас. д-р Христина Амбарева, Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН: Национализъм-интернационализъм в 

проекта на Движението за алтернативна глобализация 

 

11.05 – 11.35 Доц. д-р Дарина Григорова, Софийски университет ”Св. 

Климент Охридски”: Генезисът на украинския национализъм и 

руският социализъм през ХIХ в. – нач. на ХХ в. 

 

11.35 – 11.45 – Пауза.  

 

11.45 – 12.30 – Дискусия. 

 

12.30 – 13.30 – Обедна почивка. 

 

Втора сесия. Модератор: проф. дфн Ивна Кацарски 

 



13.30 – 14.00 Доц. дфн Богдана Тодорова, Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН: Арабското ляво в политическия 

спектър на сирийската криза 

 

14.00 – 14.30 Гл. ас. д-р Димитър Ганов, Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН: От Валтециу 39 не се отива до 

Цимервалд 
 

14.30  – 15.00  Доц. д-р Мюмюн Тахир, Университет за библиотекознание 

и информационни технологии: Турското ляво - синтез между кемализъм, 

национализъм и социализъм 

 

15.00 – 15.40 Дискусия. 

 

15.40 – 15.50 Пауза. 

 

 

ВТОРИ ПАНЕЛ 

 

Модератор: гл. ас. д-р Димитър Ганов 

 

Цимервалдската конференция за „глобалния” сблъсък на 

национализмите  и хипотезите за Световна война днес 

15.50 – 16.20 Чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, Университет за 

национално и световно стопанство: Теориите за империализма, видени 

от дистанцията на един век 

16.20  – 16.50    Д-р Емил Люцканов, Център за изследвания по национална 

сигурност и отбрана към БАН: Трансформацията в Украйна и 

възможни тенденции на вътрешно и външно влияние в контекста на 

"глобалните национализми" 

 

16.50 – 17.20 Доц. дсн Максим Мизов, Център за исторически и 

политологически изследвания: Цимервалд 1915 - 2015: повтаря ли се 

историята или става нещо друго? 

 

17.20 – 18.00 Дискусия и закриване на конференцията. 

 

 

 


