
   
 
 

   
  
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО 
 

Уважаеми колеги! 
 

На 11-12 май 2017 г. Харковският национален университет «Василий 
Каразин» и Харковският национален педагогически университет 
«Григорий Сковорода» в рамките на реализацията на модул Моне «История на 
обединена Европа: идеи, проекти и интеграция» с финансова подкрепа на 
Европейския Съюз провеждат XVII Кирило-Методиеви четения на тема 

 
«ОБРАЗОВАТЕЛНО-КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО НА 

ЦЕНТРАЛНО-ИЗТОЧНА ЕВРОПА: НАЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ И 
ЗАПАДНИ ВЛИЯНИЯ». 

 
В центъра на вниманието ще бъдат следните проблеми: 

1. Между византийската и римска традиция: християнски влияния върху  
Централно-Източна Европа в периода на ранното средновековие: 
организация на школи във Византия и Западна Европа; християнски 
религиозни мисии и разпространяване на образованието: източен  и западен 
варианти; просветителска дейност на Кирил и Методий у славяните; 
основаване на литературни школи в Охрид и Преслав и развитие на 
глаголическата и кирилическа писменост; образование и култура на Рус: 
византийски, южно-славянски и западни влияния. 

2. Особености на развитието на образованието в Централно-Източна 
Европа: от средновековната схоластика към рационализма на епохата на 
Просветителството: роля на религията и църквата във формирането на 
културни хоризонти на средновековния и ренесансов човек;  университети и 
академии в Централно-Източна Европа: общи европейски традиции и местна 
специфика; феномен на хуманистичната школа през XVI – средата на 
XVIII в.: инструмент на междуконфесионална борба, проявление на 
универсална ренесансова култура, причина за формирането на локални 
ранномодерни идентичности; училищни и университетски библиотеки – 
канали за транслация на идеи, знания, културни образци; образователни 
пътешествия до Западна и Южна Европа като способ на усвояването на нови 
образователни и културни практики; Реформация, Контрареформация и 
Просветителство в Централно-Източна Европа: особености на възприятието и 
отражението на идеите в образователната сфера. 
 



3. Образователно измерение на периода на формиране на нациите в 
Централно-Източна Европа (краят на XVIII – началото на XX в.): 
Влияние на Великата Френска революция и Наполеоновата епоха на 
образованието: борба на либерални и консервативни подходи; трансфер на 
идеята за университет и нейната адаптация на изток в Европа; нов модел на 
университета: немски образци и местни реалии; Университетът като фактор 
на пробуждане на нациите и конструиране на национални проекти; средно 
училище – генетични извори. Национални и регионални особености. 

4. Между демокрацията, авторитаризма и тоталитаризма: висше 
образование и школи през 1918 – 1945 г.: образователна политика в процеса 
на държавното строителство: държавен контрол и академични свободи; 
образованието като инструмент на асимилация на националните малцинства; 
«културна революция» в СССР – социална мобилизация и конструиране на 
«новия човек»; образователно ежедневие в условията на войната и 
окупацията; нелегални  университети – образователна алтернатива за 
угнетените нации и факторът на национално-освободителната борба. 

5. «Съветизация» на образователното пространство и деформация на 
националните традиции (втората половина на 1940-те – 1980-те г.): 
адапатация на системата на образованието към нуждите на 
«социалистическото» общество: направления на трансформацията, съпротива 
и последствия; образование в условията на «студената война»: беше ли 
плътна интелектуалната «желязна завеса» и културна изолация от западния 
свят?; духовни учебни заведения и тяхната роля във възпитанието на 
интелектуални традиции; университети в страните на Централна и Юго-
Източна Европа – ядки на възпитанието на «новата интелигенция» и огнища 
на дисидентско движение; особености на развитието на училищата в 
държавите на съветския блок и Югославия.  

6. Завръщане в Европа: посткомунистически транзит и интеграция в 
европейското образователно пространство: преподаватели и студенти в 
антикомунистически революции през 1989–1991 г.; учителство и професоро-
преподавателски състав на висшето училище – консервативна или 
реформаторска сила?; реформиране на системата на образованието през 1990-
те г. – либерализация и уестернизация или възраждане на старите традиции?; 
Болонският процес: особености на внедряването на качеството и процеси на 
интернационализация в европейското образователно пространство; 
глобализация и «онлайнизация» на образованието – нови предизвикателства и 
възможности в процеса на модернизацията на страните на «източното 
партньорство» на ЕС. 
 
Официалните езици на Кирило-Методиевите четения са английски и всички 
славянски. Материалите на конференцията във вид на научни статии ще бъдат 
публикувани в XI-ия том на «Дриновски сборник», годишник на Комисията 
на историците Украйна-България. 
Молим да изпращате заявките съгласно приложения формулар до 20 март 
2017 г. на адрес: drinovcenter@gmail.com  или seriakov76@ukr.net. 

 


