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БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА  
И ИНОВАЦИИТЕ

Сборник с доклади от 2. Международна интердисциплинарна кон-
ференция във Виена. (2016). България в ХХI век: между традицията и 

иновациите. Исторически линии и актуални проблеми. София: Аз-буки.

Сборникът „България в ХХI век: 
между традицията и иновациите“ 
представя докладите от 2. Междуна-
родна интердисциплинарна конферен-
ция „България в ХХI век: между тра-
дицията и иновациите. Исторически 
линии и актуални проблеми“, органи-
зирана от Славянския семинар на Уни-
верситета „Алберт Лудвиг“ – Фрай-
бург и Българския културен институт 
във Виена „Дом Витгенщайн“ със 
съдействието на Министерството на 
културата, Министерството на обра-
зованието и науката и в партньорство 
с Национално издателство „Аз-бу-
ки“, Пловдивския университет „Па-
исий Хилендарски“ и Südosteuropa-
Gesellschaft e.V. (München).

Изданието включва проучвания на бакалаври, магистри и докто-
ранти от 18 университета върху тематика от различни области на зна-
нието: лингвистка, литературознание, теория на превода, етнология и 
фолклор, археология, история, политология, медиезнание.

BULGARIA BETWEEN TRADITION AND INNOVATION

Proceedings of the 2. International Interdisciplinary Conference in Vienna. 
(2016). Bulgaria in ХХI Century: Between Traditions and Innovations. 

Historical Lines and Actual Problems. Sofia: Az-buki.
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Сборникът представя докладите от 2. Международна интердисциплинарна 
конференция „България в ХХI век: между традицията и иновациите. 
Исторически линии и актуални проблеми“, организирана от Славянския 
семинар на Университета „Алберт Лудвиг“ – Фрайбург и Българския културен 
институт във Виена „Дом Витгенщайн“ със съдействието на Министерството 
на културата, Министерството на образованието и науката и в партньорство 
с Национално издателство „Аз-буки“, Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ и Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (München).

Изданието включва проучвания на бакалаври, магистри и докторанти от 18 
университета върху тематика от различни области на знанието: лингвистка, 
литературознание, теория на превода, етнология и фолклор, археология, 
история, политология, медиезнание.
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