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НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„ДОБРУДЖАНСКАТА ЕПОПЕЯ, ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1916-1918 Г.“ 

Под патронажа на Президента на република България  

Румен Радев 

 

Уважаеми колеги, 

през 2021 г. се навършват 105 години от провеждането на Тутраканска и 

Добричката епопея. С овладяването на Тутраканската крепост, с цената на много 

жертви, се поставя славното начало на освободителния поход в Добруджа.  

По този повод Ви каним на Национална научна конференция 

„Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916-1918 

г.“ Ръководител на научния форум е акад. Георги Марков. 

 Пленарните заседания ще се проведат на 9-10 септември 2021 г., в два 

последователни дни в гр. Тутракан и в гр. Добрич. 
 

Цели на конференцията: 

▪ Да се дебатира върху интерпретации на факти и събития от Първата световна 

война и се даде тласък на нови изследвания и разработки по проблемите на 

войната. 

▪ Да се засили интересът на българското общество към отбелязване на 

събитието. 

Основни тематични направления за дискусия: 

▪ Военните действия през 1916 г.; 

▪ „Горещото лято“ на Балканите 1916 г.; 

▪ Войната на Македонския фронт през есента на 1916-1918 г.; 

▪ Военните действия на Добруджанския фронт 1916-1918 г.; 

▪ Войната и обществото; 

▪ Войната и Балканите във военната историография; 

▪ Война, медии, пропаганда и култура. 

Регламент за участие: 



▪ Времетраене на докладите - до 15 мин, на научните съобщения – до 10 мин, с 

възможност за презентация. Пълният текст на разработките не трябва да 

превишава 15 страници - текст, научен апарат, илюстрации и анотации, с 

резюме на английски, немски или френски език. 

 

Изисквания към разработките: 

▪ Текст на електронен носител (в Word), формат .doc, шрифт Times New Roman 

12, интервал 1,5, полета 2,5 см, А4, страниците да не се номерират. 

▪ Илюстрациите (снимки, графики, карти и др. до 5 бр.) да са на отделен файл, 

на същия или на отделен носител, с резолюция не по-малко от 200 dpi, формат 

JPG и да бъдат придружени с анотации. 

▪ Бележките под линия (footnote) се разполагат под линия на всяка страница, 

номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, разредка 1, 

двустранно подравнени. 

▪ Цитиране в текста: Тодоров, П. Освободителните борби на Добруджа. 

Добруджанската революционна организация 1925 - 1940. С., 1992, с. 277. 
 

Административни въпроси 

▪ Желаещите да участват с доклади в конференцията моля да се регистрират. 

Такса за участие не се изисква.  

▪ Срокът за регистрация е до 30 май 2021 г. 

▪ Финансовите разходи се поемат от участниците. 

▪ Докладите и научните съобщения ще бъдат издадени в сборник, същите следва 

да бъдат предоставени на електронен носител в дните на конференцията. 

 

Работни езици 

▪ Работните езици на конференцията са български и английски. Ще бъде 

осигурен превод в пленарната зала. 
 

Лица за контакти 

доц. д-р Цветолин Недков, завеждащ отдел „Нова и най-нова история” в РИМ 

- Добрич, тел. 0886992129, e-mail: rim_dobrich@abv.bg, z_nedkov@abv.bg 

Даниела Иванова, уредник – ПР в Исторически музей-Тутракан, тел. 

0894675712, e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg 

Християна Христова, екскурзовод в Исторически музей-Тутракан, тел. 

0878877368, e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg 

 

Молим да уточните в заявките в кой град предпочитате да бъдете включени в 

програмата, както и дали имате необходимост от нощувки в Тутракан и/или Добрич. 

Програмата за конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително. 

 

 

Директор на РИМ – Добрич   Директор на ИМ – Тутракан 

Добри Добрев    Петър Бойчев 
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