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Участники школы посетили музеи военно-исторического прошлого 
Белгородчины – музей-диораму «Курская битва. Белгородское 
направление», мемориальный комплекс «Курская дуга», 
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 
поле», Государственный Поныровский историко-мемориальный музей 
Курской битвы, Музей УВД Белгородской области. 

Особенностью IV школы стала ее практическая направленность – 
большинство экскурсий провели сами участники, продемонстрировав 
навыки и умения в экскурсионной деятельности. Приятным дополнением 
к насыщенной рабочей программе стали культурные мероприятия и 
неофициальные, дружеские вечера. 

Итогом школы стала презентация участниками своих виртуальных 
тематических экскурсий. Для дальнейшей практической реализации 
проектов организаторами был созван брифинг с участием работников 
Департамента образования г. Белгорода и представителей туристических 
фирм, которые проявили заинтересованность к работе школы. Итоговым 
документом по работе школы стала Резолюция с намеченными 
перспективами ее дальнейшего развития. Так, организаторами и 
участниками обсуждался вопрос о подготовке и проведении предстоящей 
V школы, ее тематика и формы работы. Уже сейчас планируется издать 
туристические маршруты, разработанные студентами, а для их 
популяризации среди общественности будет создан промо-сайт школы. 
При кафедре историографии, источниковедения и археологии 
исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина с ноября 2012 года 
будут проходить занятия для студентов по методике экскурсионной 
деятельности. 

Многие темы, которые рассматривались в ходе работы школы стали и 
станут темами курсовых, дипломных и магистерских работ как 
харьковских, так и белгородских студентов-историков. 

На закрытии школы студенты получили сертификаты о 
краткосрочном повышении квалификации, значки, выпущенные в честь 
школы и подарки. Но более ценным для участников, конечно же, 
останутся полученные знания, впечатления от экскурсий и дружеские 
отношениями со своими «молодыми» коллегами, поэтому все участники с 
нетерпением ожидают V юбилейную Международную осеннюю 
студенческую школу «Историко-культурное наследие Еврорегиона 
Слобожанщина». 
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між модернізацією та традиціоналізмом» 
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вадцятого квітня 2012 р. в рамках роботи 65-ї Міжнародної 
конференції молодих учених «Каразінські читання» було 
проведено круглий стіл «Балкани у XVIII – на початку XX ст.: 

між модернізацією та традиціоналізмом». Організатором заходу виступив 
історичний факультет Харківського національного університету ім.. 
В. Н. Каразіна за підтримки Центра болгаристики та балканських 
досліджень ім.. М. С. Дринова. У роботі круглого столу взяли участь 
студенти та аспіранти з України та Росії, а саме з Харківського 
державного університету ім. В. Н. Каразіна, Московського державного 
університету ім. М. В. Ломоносова та Іванівського державного 
університету. Керував роботою заходу директор Центру болгаристики та 
балканських досліджень кандидат історичних наук, доцент 
С. Ю. Страшнюк, в роль секретаря виконував студент 3-го курсу 
історичного факультету М. Кузьменко. 

Доповіді, виголошені учасниками круглого столу, охоплювали 
широкий спектр тем, пов’язаних з історією держав Балканського 
півострова. Так, аспірантка ІвДУ Н. Пасько звернула увагу присутніх на 
процес розвитку гайдуцтва в Османській імперії, перетворення його на 
масовий рух на тлі внутрішньополітичної кризи в імперії у ХVІІ ст. 
Автором було схарактеризовано як процес розвитку руху, так низку 
причин, що зумовили досить масове приєднання населення Балкан до лав 
гайдуків. 

Аспірантка МДУ Г. Леонтьєва у своїй доповіді висвітлила питання 
національно-релігійного складу населення міських кварталів Софії, 
базуючись на матеріалах регістрів Кадійського суду міста, що датовані 
ХVІІІ ст. Їх аналіз дозволив на прикладі Софії прослідкувати процес 
поступового згладжування етно-релігійних кордонів між міськими 
кварталами та простежити взаємовідносини громадян, що відносяться до 
різних етносів та релігійних груп. 

Студент ХНУ М. Кузьменко у своїй доповіді зупинився на питанні 
встановлення у Болгарії в першій половині 1880-х рр. режиму особистої 
влади князя Олександра Батенберга, виокремивши при цьому фактори, 
що сприяли встановленню даного режиму. У доповіді також було дано 
оцінку місцю режиму в історії Болгарії. 
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