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ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ 

Проучвания на авторите, участващи в конференцията 

„България в световната история и цивилизации – дух и култура“ 

 

Даниела Василева, издателство „Данграфик“, 

председател на Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“  

 
Националната конференция „България в световната история и цивилизации – 

дух и култура“ е основана през 1996 г. от варненския издател Димитър Боянов и 

археолога Иван Иванов, по това време директор на Историческия музей във Варна. Те 

създават единствен по рода си тогава широк форум, който дава трибуна на 

изследователи с нов поглед към важните събития и личности в българската история – 

преодоляващи идеологическите ограничения, забрани и фалшификации. Характерна 

особеност е, че в програмата на конференцията участват и т.н. непрофесионални 

изследователи. Това са интелектуалци – хора с различни професии – архитекти, 

художници, лекари, юристи, които се вълнуват от българската история и с любов я 

проучват години наред, ползвайки автентични извори, публикации на чужди 

изследователи и други източници, игнорирани от историческата наука. Тук се обсъжда  

задълбочено в нова светлина историята на българската държавност, поставя се 

премълчаваният въпрос за наличието на български държавни обединения векове преди 

създаването на Дунавска България. Беше развенчан митът за ордата конници на 

Аспарух, с които той победил византийската армия и основал българската държава – 

една унизително елементарна и фалшива представа, внушавана от учебниците.  

В програмата на конференцията още в началото се включват теми, които едва 

години по-късно започнаха да бъдат дискутирани по други конференции, телевизионни 

студия и публикации. Някои от тезите бяха приети от историческата наука и влязоха в 

учебниците. Докладите от конференцията утвърждават присъствието на българите на 

Балканите от древни времена, приемствеността между траки и българи, дълбоките 

познания и традиции, които народът ни носи през вековете. Тук беше опровергана и 

панславистката доктрина, която до голяма степен изкривяваше историческата истина за 

събитията. Част от обсъжданите теми и до днес имат дискусионен характер – 

автохтонната теория за произхода на българите има своите привърженици и критици. 

Но най-хубавото качество на този форум е възможността свободно да се изказват 

различни хипотези, при условие те да бъдат коректно и добре аргументирани – което е 

целта на организаторите при подбора на авторите в програмата. Участието на хора 

съмишленици, посветили проучванията си на истинската българска история с нейните 

възходи и падения, превръщат конференцията в генератор на идеи, хипотези, 

концепции, които намират място в десетки публикации. В този кратък обзор по темата 

ще се опитам да очертая ролята на това събитие като фокус, който събира през 

годините светли, търсещи личности, които дават своя достоен принос за 

българознанието. 

 С издаването на първия сборник с доклади от конференцията  през 1996 г. от 

Димитър Боянов и неговото издателство „Народен будител“ се слага началото на 

поредица от такива издания, които запълват множество бели петна в българската 

историография. Официалната наука изостава с остарелите си твърдения и оценки за 

началото и произхода на българската държава, за приноса на българите в развитието на 

европейската цивилизация, за ролята им по време на войните след Освобождението, за 

влиянието на външните сили и техните интереси върху съдбата на България, са 

изборите, които тя прави в развитието си. Особено важен е приносът на авторите в 

проучванията за духовния път на българите, древния български календар, ранното 
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християнство по нашите земи, богомилството и влиянието му в Европа. Специално 

внимание се отделя на дълго премълчаваната тема за живота на българските общности 

в териториите извън границите на България, за защита на техните права, традиции, 

идентичност. 

 

 Още първата конференция поставя някои от основните теми, които ще са в 

основата на нейната програма в годините напред. Първият доклад е на археолога н.с. 

Иван Иванов за Варненския халколитен некропол и значението на създалата го 

цивилизация – тема, която присъства винаги и представя новите проучвания на 

археолозите д-р Владимир Славчев, д-р Валери Йотов и други специалисти от музея. 

Следват „Древната история на Балканския полуостров“ на изследователя Кръстю  

Мутафчиев, „Произходът на българите“ на антрополога д-р Петър Боев, „Стара велика 

България или българският кръстопът в новото историческо измерение“ на археолога д-

р Марин Кръстев. В първите години след т.нар. промени територията на конференцията 

беше единственото място, където можеше да се чуят тези неща. Сред имената  в 

сборниците с доклади четем тези на Здравко Даскалов, Йордан Вълчев, Георги Кръстев, 

Светлозар Попов, Ваклуш Толев, Вера Бонева, проф.д-р Тотю Тотев и проф. д-р 

Пламен Цветков, Константин Каменов, Димитър Табаков, Светлозар Рулински, Боно 

Шкодров, Райко Сефтерски, Милка Станишева, Ради Панайотов, Екатерина Пейчева, 

Христо и Галя Маджарови, и др. Това е само част от имената с трайно присъствие в 

програмата на конференцията през годините.  Мнозина от тях доразвиват темите от 

докладите си на базата на породените дискусии в залата и издават книги, които 

променят  и съществено разширяват хронологичните и географските граници на 

българската историография. Други, като големия певец на Родопа Никола Гигов, идват 

и споделят с нас своите открития, придобили световна известност. 
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 Един от най-продуктивните и до днес е Светлозар Попов, който привлече 

вниманието още с първата си книга „Авитохол и Ирник. Начало на българската 

държавност“ (1999). Това е пръв опит за задълбочено изследване на най-ранния период 

от „Именника на българските владетели“, подробно се обсъжда „хунската теория за 

произхода на българите“, държавните формирования преди основаването на 

Аспарухова България. Авторът подкрепя своите хипотези с аргументи от различни 

области на знанието – историография, фолклор и етнография, топонимия, археология и 

т.н.  

 

    
 

Интердисциплинарен подход към темата виждаме и в книгата на С. Попов 

„Българската идея и демосферата“ (2001), която и до днес остава най-доброто 

изследване по този въпрос от съвременен автор. Той обосновава необходимостта 

спешно да бъде изработена национална концепция, изразяваща българските 

национални интереси и приоритети, пътищата за тяхното реализиране. Съществен 

момент е формулирането на понятието „демосфера“, свързано с големите български 

общности извън границите на България и наличието на цяла група народи, с които без 

кръвна връзка е налице дълбока културна и духовна връзка с българите. Именно 

концепцията за демосферата стои в основата на Българската идея на Св. Попов. Жалко 

е, че и до днес България няма изградена държавна национална доктрина, която да 

обединява усилията на обществото за развитие и напредък. 

Уникална по своята тема, времеви и териториален обхват е книгата му 

„Българското име в библейски времена“ (2005). Тя дава мащабна картина на 

исторически събития в библейската древност, проследява миграциите на племена и 

народи, и търси корените на българския род. Светлозар Попов тръгва от "Библията" и 

следите на българското име в нея, а после включва източници от различни области на 

науката –  историография, археология, палеонтология, митология, фолклор и 

етнография, езикознание, океанография, философия. 

„Халколитната Цивилизация Варна“ е изследване, което дава освен пълно 

описание на значимото археологическо откритие – „Варненският Некропол“, но и 

сериозните аргументи за  съществуването на първата цивилизация по нашите земи през 

IV хил.пр.Хр. 

Попов насочва вниманието си към изясняване на спорни или тенденциозно 

фалшифицирани факти от българската история в книгите си „Българската писменост – 

известна и непозната“, „Шамбат – братът на Кубрат“ – в която дава убедителен отговор 

на един въпрос, по който в науката няма яснота – кой е Шамбат и каква е неговата роля 

в европейската история. „Българският Коледа във „Веда Славена“, „Корабоплаването 
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през праисторията“ и др. предоставят нов поглед към обсъжданите теми, нови факти и 

аргументи, нови хипотези. 

С голям интерес през годините се посрещат докладите на проф. д-р  Руси Русев 

и инж. д-р Йордан Бояджиев от Техническия университет, свързани с проучванията им 

за произхода на златото и технологията на производство на артефактите от златния 

Некропол.  

     
 

Един от най-очакваните участници в конференцията е проф. Петко Димитров от 

Инст. по океанология при БАН – Варна с неговата хипотеза и проучвания за Потопа в 

Черно море. Те намират място в книгата му „Черно море, Потопът и древните митове“ 

(2003). 

Проф. Борис Атанасов от София е химик по професия и редовно участва в 

нашата конференция през последните години. Неговите изследвания са насочени към 

древните времена от българската история и  представят нов поглед към формирането на 

българската народност. 

Двама автори от Стара Загора – Таньо Танев и Ангел Манев за първи път в 

програмата на нашата конференция представиха непознати страни от българските 

духовни постижения, свързани с езотеричния прочит на глаголицата и нейните 

послания, с космичните познания на древните българи и техния празничен календар.  

Конференцията ни среща и със Спас Мавров от Казанлък – най-добрият 

познавач на колобърството и тангризма като част от българската духовност. 

Изследването му „Български сакрални вълшебни приказки“ задълбочават познанията 

ни за ролята на приказките в изграждането на личността. 

Имахме удоволствието преди няколко години да общуваме с  проф. д-р Ерика 

Лазарова от БАН и да проследим нейните задълбочени проучвания по темата за 

богомилите и влиянието на тяхното учение в духовния живот на европейските народи 

през Средновековието. Успяхме да издадем на български език нейното откритие във 

Виенските архиви – изследването на Франц Тръдан „История на катари, валдензи, 

богомили в Австрия през 13 в.”  

Удивителните паралели между  мотивите на някои български  народни песни и  

шумерските  сказания станаха тема за изследване на русенеца Светлозар Рулински, 

автор на книгата „Шумерски митове в българския фолклор”. За необикновения 

феномен край Варна „Побити камъни” за пръв път в България заговори Георги Велев от 

София като за древно мегалитно светилище без аналог в света.  
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Важен принос в проучванията за ранното християнство по българските земи 

имат докладите на изследователя Петко Атанасов и д-р Весела Трайкова с нейната 

книга „Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана прима“. Книгите на Петко 

Атанасов „Богоизбраните българи“, „Вяра и мяра“, „Величието на Константин и 

нашата участ“ бяха посрещнати с голям интерес от варненската аудитория при тяхното 

представяне в дните преди конференциите.  

При представянето на книгата „БОЛГАР: тайните на нашия произход“ 

историкът Александър Мошев от София представи един по-различен поглед за 

древните корени и произхода на българите. В изследването си Мошев застъпва 

хипотезата, че българите са съществували поне 2 хиляди години пр. Христа и са 

обитавали района на Балканите, Северното Причерноморие, Мала Азия и Кавказ. 

 

   
Етнологът д-р Росен Гацин – един от учредителите на Сдружение „България – 

дух и култура“ участва в конференцията с етноложки доклади от студентските си 

години въз основа на теренни проучвания във Врачанския край. Резултат от тях е 

книгата му „ДЕМОНИТЕ в светогледа на българския Северозапад“.  

Особено ни радва участието на млади изследователи в програмата ни. Три 

поредни години екип от Хуманитарната гимназия във Варна с ръководител Елеонора 

Николова представят работата си по етноложки проекти за традициите в с. Аспарухово 

– Ченге. 
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Непознати страни за значението на символите в българската везбена традиция 

разкрива в книгите си д-р Юлия Боева, която привлича интереса на нашата аудитория 

през последните години. В тази посока са и проучванията на художника Славян 

Стоянов от Варна. 

През последните няколко години особено ценно за нас е участието на Стоян 

Райчевски и възможността да се докоснем до неговите вълнуващи етноложки и 

исторически проучвания – „Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия”, 

„Разоренията на македонските българи: (1878-1903)“, „Етническото прочистване на 

българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия: (1903-1913-1923)“, „Раковски“ и 

др. Днес в програмата ще бъде предпремиерното представяне на новата му книга „Долу 

Ньой“ и първа среща с читателите – официалното е на 27.11. в големия салон на БАН. 

Дискусията за гроба на Васил Левски вълнува българското общество от десетки 

години. Към нея ни върна с проучванията си историкът Николай Иванов от В. Търново, 

който в няколко доклада представи убедителна хипотеза за мястото, където е погребан 

Апостола. В изследването си от миналата година той проследява хронологията  на 

изградените комитети за гроба на Левски и резултатите от събраните документи, 

спомени на съвременници и очевидци на събитията. 
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Според него наличните във НВИМ документи са били подборно и некоректно  

ползвани от изследователите, включително и от Н. Хайтов. Николай Иванов посочва, 

че мястото, където е погребан Левски е на ул. „Даме Груев“№ 6, където днес е 

Земеделското министерство. Някога там е бил параклисът в  християнското гробище 

край София.   В момента се снима документален филм по сценарий на Николай, 

очакваме го!  

Конференцията ни среща  от няколко години с още един историк, който дръзва 

да търси истината за българското минало извън общоприетите фалшиви тези – това е 

Петко Добрев от Силистра. Освен с докладите, той привлече вниманието на 

аудиторията с книгата си „Историята на българите в Европа (V-X век) през погледа на 

исторически извори от български произход“, която аргументирано променя уж 

установени представи за началото на българската държавност, приемането на 

християнството по нашите земи и други важни събития и личности. 

Сериозни проучвания за архитектурното наследство на Варна прави младият 

варненски краевед Християн Облаков, едно от лицата на нашата конференция, който 

издаде книги за архитектите Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов, Георги Костов,  

Желязко Богданов и др.  

 

  
 

През 2010 г. успяхме да подновим издаването на  сборниците с доклади от 

конференцията, с финансова подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна и това дава 

възможност новите проучвания на нашите автори да достигнат до широка читателска 

аудитория – издадени са 4 сборника. Текстови и видеодоклади се публикуват също в 

сайта на конференцията и във фейсбук страницата на Сдружението, което ги прави 

достъпни за хилядна аудитория. Конференцията „България в световната история и 

цивилизации – дух и култура“ привлича изследователи от цялата страна, които имат 

желание да представят тук своите проучвания. Радостно е, че се включват млади хора – 

средношколци, студенти в магистърска програма на обучение, докторанти, което 

поддържа жив този форум с почти четвъртвековна история. 


