
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Петър Берон и НИЕ 2021

Основна научна област:
Обществени и хуманитарни науки (SOC)
№ на договор:

КП-06-ДБ-2

Начална дата на проекта и срок на договора:
01.06.2022-31.05.2024
Заглавие на проекта:

Empire of Consuls: Consulship, Sovereignty, and Empire in the Long Nineteenth Century
(Империя на консулите: консулство, суверенитет и империя в дългия деветнадесети

век)
Базова организация:
Институт за балканистика с център по тракология, Българска академия на науките 

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Д-р Симеон Андонов Симеонов

Общ размер на договореното финансиране:
120,000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Моето проектно предложение „Империя на консулите: консулство, суверенитет и империя 
в дългия деветнадесети век“ предоставя първата глобална история на консулските 
отношения в „златния век“ на дипломацията. Развивайки и разширявайки докторската ми 
дисертация (Университет „Браун“, 2021 г.) в научна монография, „Империя на консулите“ 
има за цел да състави обща платформа за дискусии между учени, изучаващи отделни 
географски региони - Северна Америка, Латинска Америка, Африка, Европа и Близкия 
изток - и да революционализира начина, по който научната общност третира 
екстериториални институции, поставяйки тези институции в центъра на историческия 
анализ за възникването на държавния суверенитет, консолидирането на съвременната 
държавна система и издигането на гражданските права и правата на човека като 
универсални категории на принадлежност в света. 

„Империя на консулите“ ще развие моята едноименна дисертация, като разшири 
географските граници на моите изследвания в Югоизточна Европа, която, подобно на 
Северна и Южна Америка, се явява регион от огромно значение в еволюцията на 
съвременните консулски практики. Най-подходящата среда за изследване на мястото на 
този регион в световната история на консулските отношения ще ми бъде предоставена от 
Института за балканистика и Център по тракология (ИБЦТ) към Българската академия на 
науките, който съхранява огромно количество консулска кореспонденция и поставя акцент 
върху изследването на международните отношения в Югоизточна Европа и Близкия изток.

В допълнение към научната монография, моят двугодишен постдокторантски проект 
включва публикуването на две научни статии и организирането на две конференции върху 
историята и практиката на консулските отношения. Проектното ми предложение обхваща и
началните етапи на изследване по втората ми монография за историята на премахването на 
робството като глобална категория на исторически анализ. Тези публикации и инициативи 
ще ми помогнат да постигна крайната си цел, получаването на професорска позиция в 
българско висше учебно заведение.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 
Институт за балканистика с център по тракология, Българска академия на
науките

Ръководител на научния колектив
Д-р Симеон Андонов Симеонов

Участници:

Проф. д-р Румяна Прешленова Научен 
ръководител 
от бъдещата 
базова 
организация 

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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