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По случай 100 г. от Втора-
та балканска война „Бъл-

гарска Наука“ реши да направи 
документален филм, за да от-
бележи годишнината. Филмът 
има за цел да покаже славните 
подвизи на българската армия 
и трагичната съдба на бълга-
рите, живеещи извън самата 
българска държава тогава.
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чо Станчев, о.р. полк. доц. д-р Марко
Златев, доц. д-р Лизбет Любенова, 

доц. д-р Веселин Янчев,  проф. д.ист.н. 
Светлозар Елдъров
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На 15 юни ген. Михаил Савов издава 
заповед на 17 същия месец 2-а и 4-а 
армии да предприемат офанзива, за 
да се покаже на бившите съюзници 
мощта на българската армия. Сър-
бите това и чакат и просто поста-
вят дата на отдавна готовия Ма-
нифест за обявяване на война срещу 
Царство България. На 18 юни юли 
българското правителство заповяд-
ва прекратяване на военните дейст-
вия, но вече е твърде късно, тъй като 
Сърбия и Гърция са получили така 
дълго чакания повод и вече могат да 
започнат война против България.

ИСТОРИЯ
ФИЛМ

„Трагедия и слава“УЧАСТНИЦИ
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Академик Георги Марков – дълго-
годишен директор на Института за ис-
тория при БАН. Преподавател в Нов 
български университет. Специалист 
по военна история с научни приноси 
в изследването за Балканската война. 
Работи в областта на международните 
отношения с особен акцент към бълга-
ро-германските връзки в ново време. 
Неговото мото е: историческата на-
ука ни съхранява като народ, а исто-
рията ни дава поуки. Пръв носител на 
наградата „За заслуги към отечество-
то”, учредена от издателство „Захарий 
Стоянов”. Съпредседател на „Дружба 
Родина”.

Историкът академик Георги 
Марков говори за политическата 
ситуация през 1913 г. във филма 
„Трагедия и Слава“.

ИСТОРИЯ
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Доцент доктор Лизбет Любенова 
работи в Института за исторически из-
следвания към Българската академия 
на науките. Занимава се с църковна ис-
тория, изворознание, историография, 
въпросите на малцинствата в Бълга-
рия. Противник на конюнктурните 
течения в историческата наука. Има 
дългогодишен преподавателски стаж 
в Софийския университет, Универси-
тета по библиотекознание и инфор-
мационни технологии, Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” 
и неговите филиали в Смолян и Кър-
джали, както и в Югозападния уни-
верситет „Неофит Рилски”.

Вижте на следващите прожек-
ции какво ни разказа за сръбски-
те и гръцките зверства по вре-
ме на балканските войни. Едни 
неразказани до сега истории...

ИСТОРИЯ
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Полк. о. р. доц. д-р Марко 
ЗЛАТЕВ

Роден в с. Горни Дамяновци, общ. 
Трявна, обл. Габрово. Възпитаник на 
Априловската гимназия. 
Завършил Висшето народно военно 
училище  (днес Национален военен 
университет) “Васил Левски”, Велико 
Търново – “танкови войски строеви” и 
гражданска специалност “експлоата-
ция на автотракторна техника” (1974) 
и Командния факултет на Военна ака-
демия “Г. С. Раковски” (1983). 
Доктор по история (1989) и доцент по 
военно дело (1998). От 1979 г. до сега 
е бил на различни преподавателски и 
научни длъжности в НВУ “Васил Лев-
ски” и в Института за военна история 
към Генералния щаб на Българската 
армия (1988-1990). Заемал е изборни 
ръководни длъжности – ръководител 
на катедра, заместник-декан, декан, 
заместник-ректор по учебната и науч-
ната част.
Занимава се с проблемите на истори-
ята на военното образование, тради-
циите и опита на Българската армия, 
видни военачалници, военните кон-
фликти.

ИСТОРИЯ
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Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъ-
ров, Институт за балканистика 
при БАН.
 
 Професор д.ист.н. Светлозар 
Елдъров от Института за балканис-
тика при БАН е роден през 1956 г. в 
Пловдив в семейство на учителка и 
офицер с родови корени в македоно-
одринското революционно движе-
ние и църковно-училищното дело на 
Българската уния. Завършва история 
в СУ „Св. Климент Охридски” през 
1980 г. Научната си кариера започва 
в Института за военна история при 
ГЩ на БНА. Специализира църковни 
науки в Папския източен институт в 
Рим. Член на Македонския научен ин-
ститут, Тракийския научен институт, 
Българската асоциация по военна ис-
тория, Военноисторческата комисия и 
др. Участва в редколегиите на сп. „Ма-
кедонски преглед”, „Военноисториче-
ски сборник”, „Балкани”. Автор на 11 
монографии, над 250 студии  и статии 
в специализирани научни издания и 
части от колективни трудове, над 100 
научно-популярни публикации, 10 
сценария за документални филми. 

ИСТОРИЯ
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Полк. доц. д-р Станчо Станчев е 
завършил Военно училище и Военна 
академия. През  1988 г. постъпва  в 
Института за Военна история при ГЩ, 
а от 10 години ръководи Военноис-
торическата научноизследователска 
служба във ВА „Г.С.Раковски“. Него-
вите научни интереси и публикации 
са в областта на войните и военното 
изкуство, изграждането на родовете 
войски и видовете въоръжени сили. 
Председател е на Военноисторическа-
та комисия.

Полк. доц. д-р Станчо Станчев 
говори за разположението на 
армиите във филма „Трагедия и 
Слава“

ИСТОРИЯ
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Доц. д-р Веселин Янчев е препо-
давател по Нова българска история в 
Софийския университет „Св. Кл. Ох-
ридски“. Интересите му към военната 
история са от времето, когато е научен 
сътрудник в Института за военна ис-
тория към Генералния щаб на Българ-
ската армия. Автор на монографии, 
студии и статии, посветени на истори-
ята на Съюза на запасните офицери, 
на Военния съюз, на войните за на-
ционално обединение, както и на ро-
лята на армията в политическия жи-
вот на следосвобожденска България. 
Научен ръководител на дипломанти и 
докторанти, изследващи миналото на 
армията ни.

Доц. д-р Веселин Янчев говори 
във филма „Трагедия и Слава“ 
за включването на Румъния във 
Втората Балканска война.

ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ

Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247

