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Уважаеми колеги, приятели и читатели,

С настоящото издание на списание „Пловдивски исторически форум“, Supplementum 1, 
поставяме началото на публикуването на студии на млади изследователи. Същите се основават 
на техни отлично защитени бакалавърски или магистърски дипломни работи. Пожелаваме на 
младите колеги много успехи в бъдещите научни занимания!
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