ПОЛОВИН ВЕК ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА
Изминаха петдесет години от основаването на Института за балканистика при Българската академия на науките. Официално той е учреден с решение на Министерския съвет на Народна
република България от 15 януари 1964 г.
Формално погледнато основаването му
се предхожда от характерната за онова
време процедура. В началото на декември 1963 г. тогавашният ръководен орган на БАН – Бюрото на Президиума –
взима решение да бъде основан Институт за балканистика при Отделението
за исторически и педагогически науки
на Академията. Следва съгласуване със
Секретариата на ЦК на БКП, за да се
стигне до споменатия акт на правителството. Интересни са мотивите, с които
председателят на БАН акад. Любомир
Кръстанов обосновава предложението
за създаването на новата институция. В
него четем: „Историческото развитие на
балканските народи е така тясно свързано, че основни проблеми от социалноикономическото, политическото и културното им минало не могат правилно
да се решат без да се проследят взаимните им въздействия�������������������
“������������������
. И още: „Създаването на Институт по балканистика у нас
ще има голямо научно и политическо
значение... Основна задача на Института по балканистика ще бъде изследването на историята, бита и културата
на балканските народи и да съдейства
за тяхното сближение и прогресивното
развитие в борбата за мирно съвместно
съществуване и социализъм, по който

начин той непосредствено ще спомогне
за реализиране на политическите задачи на нашата страна“.
Споменатите факти съвсем не изчерпват обстоятелствата около създаването на новия институт. А те в най-голяма степен са свързани с обстановката не
само в България, но и на Стария континент по това време, без да се забравя и
ролята на отделни личности в процеса
на формирането му. Затова ще се върнем
малко повече от 50 години назад.
В началото на 60-те години на миналия век възникват по-благоприятни
предпоставки за развитие на балканистичните изследвания в международен
план. Това се отнася както до страните от
региона, така и до други държави в Европа и извън нея. През този период намалява острата конфронтация от началните
години на Студената война между двата
противостоящи си блока – западния и съветския. Променят се и международните
отношения на Балканите. Търси се смекчаване на напрежението между държавите от Полуострова, породено както от
идеологически, така и от националистически причини. Така се създават условия
за засилване на сътрудничеството между
балканските държави във всички области, включително и в научната. Изследванията върху историята и настоящето
на народите от региона се разширяват,
като вече се обръща внимание не само
на националната история, но и на общите тенденции в развитието им.
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Сближаването между учените от
балканските държави, разбира се подкрепено политически от техните правителства, довежда до създаването през
1963 г. на Международната асоциация за
изучаване на Югоизточна Европа – As���
sociation internationale des études sud-est
européennes (AIESEE). В приетия устав
се казва, че „организацията има за цел
да поощрява научните изследвания в областта на балканистиката и изобщо на
Европейския Югоизток и по-специално
сред хуманитарните науки, а именно: история, археология, етнография, лингвистика, литература, фолклор, изкуства ... от
дълбока древност до наши дни“. Още от
началото Асоциацията, която обединява
всички балкански държави, се ползва с
материалната и моралната подкрепа на
ЮНЕСКО. С нейното създаване се стимулира и развитието на изследователските центрове в региона.
Тук следва да пропомним, че в проучванията върху по-далечното или поблизко минало на Балканите има вече създадена известна традиция. През предишните няколко десетилетия са създадени и
няколко национални института – напр. в
Югославия, Румъния и Гърция, някои от
които съществуват и до началото на 60те години. Интерес към тази научна проблематика се проявява и в страни извън
региона – в Източна и Западна Европа,
САЩ и другаде. В тях има и сериозни
изследователски центрове, като например известния мюнхенски Südost-Institut
или виенския Osterreichisches Ost- und
Südosteuropa-Institut. Разбира се, в своята
дейност всички тези институции, както
и онези, които се създават впоследствие,
преследват не само чисто научни цели, но
и най-често са в покрепа на външната политика на съответната страна.
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В България е направена първата
стъпка в организираното развитие на
изследванията на Полуострова със създаването на Секцията по история на балканските народи в Института по история
при БАН. С отделни проблеми от развитието на региона се занимават и учени
от други академични и университетски
звена, както и от Народната библиотека
в София.
В новата обстановка, след създаването на AIESEE и на Института за
балканистика в София, пред учените от
балканските държави се откриват далеч
по-големи възможности да изпълняват
не само своята професионална мисия,
но и да съдействат за задълбочаване на
разбирателството и сътрудничеството
между народите от Полуострова. Тази
задача съвсем не е лека като се имат
предвид наслоените междунационални
проблеми от миналото, към които се
добавят и идеологическите и политическите различия между страните от региона с оглед на тяхната принадлежност
към единия или другия военнополитически съюз.
Създаването на Института за балканистика при БАН през 1964 г. се вписва
в новия етап от развитието на разширяващата се област, която все повече придобива интердисциплинарен характер,
съчетаващ методите на хуманитарните
и социалните науки при проучването на
Европейския Югоизток. Същевременно
то съвпада с европейската идея за сътрудничество на Балканите, прегърната
още през XIX�����������������������
век
����������������������
от редица интелектуалци от региона, и намерила по-ясно
проявление в наши дни с разширяването
на Европейския съюз в региона.

Но да се върнем на основаването на
Института и първите години от съществуването му. В личностен план трябва
да се отдаде дължимото на двама души,
които изиграват важна роля за неговото
създаване. Първият от тях е известният
учен-езиковед академик Владимир Георгиев (1908-1986) – заместник-председател на БАН и председател на AIESEE
(1965-1967) и дългогодишен председател
на Българския национален комитет по
балканистика. Основната роля за създаването и за развитието на Института за балканистика през първите 25 години от съществуването му безспорно играе Николай Тодоров (1921-2003), който през 1962
г. – тогава още доцент и старши научен
сътрудник – е назначен за ръководител
на Секцията по история на балканските
народи в Института по история на БАН.
Като основател и директор на Института
в продължение на четвърт век той е избран последователно за професор, членкореспондент на БАН (1974) и академик
(1979). Същевременно Н. Тодоров заема
и редица други важни постове както в
България, така и извън нея, без да прекъсва връзката си с Института.
Съгласно взетото решение Институтът за балканистика е създаден на базата
на Секцията по история на балканските
народи в Института по история при БАН.
В нея са включени както вече утвърдени,
така и млади учени. През първите години от съществуването му трябва да бъдат
решени редица проблеми, свързани с намиране на нови сътрудници, подходяща
сграда и пр. Първоначално той се намира в столичната Синагога, но след около
две години се установява в сградата на
Софийската Митрополия на ул. „Цар Калоян” № 7, където се помещава до 1990 г.

С оглед на изпълнението на възложените му функции Институтът трябва
да реши и структурното си организиране. При създаването му е решено той да
има следните секции: „Етногенезис на
балканските народи и историческа география на Балканите“, „Балканските
народи в периода на разложението на
феодализма и епохата на капитализма“
и „Най-нова история на балканските народи“. Процесът на тяхното формиране
обаче продължава немалък период от
време. През първите една-две години от
съществуването му в структурно отношение той се състои от четири проблемни групи, наричани също и проблемни
комисии. Първата от тях е „Етногенезис
на балканските народи и историческа
география на Балканите�������������
“������������
с ръководител Веселин Бешевлиев и се занимава с
проучвания върху изключително дълъг
период, като изучава развитието на региона от времото на древните траките
до XIX век. Останалите три проблемни
групи са „Османистика“, „Нова и найнова история на балканските народи“ и
„Културна история“, с които се допълва
научната проблематика на Института.
През следващите години организационната структура на Института претърпява редица трансформации и от проблемните групи се формират и новите
административно-изследователски звена
– секциите, чиито названия се променят
в течение на времето, поради различни
идеологически, методологически и други мотиви. Така към 1970 г. той включва следните секции: „Обществено-икономическо и политическо развитие на
балканските народи XV-XIX век��������
“�������
, �����
„����
Балканите при капитализма����������������
“���������������
, �������������
„������������
Културна история на балканските народи“ и „Извори
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и историография“. За тяхното развитие,
състав и ръководители ще стане въпрос
в следващите части на алманаха.
Дейността на Института за балканистика още от началния му период
е насочена в няколко направления. Основното сред тях са изследванията върху
различни аспекти от развитието на Югоизточна Европа. Пряко свързана с тях е
и издателската дейност, която води началото си от първите броеве на печатния
му орган, списание Études balkaniques,
излизащо само на чужди езици, както и
поредици като Извори и Балкани. Важно
направление е превеждането и издаването на извори за историята на балканските народи. Още от началото се правят
усилия за развитие на документалистиката като научно направление в Института. В резултат от тях през 1967 г. е създаден „Международен център за научни
изследвания и документация в областта
на балканистиката“ с дейното участие
на утвърдените учени Кънчо Георгиев
и Веселин Трайков. Новото звено подготвя и издава през 1968-1969 г. първите два тома на поредицата Bibliographie
d’études balkaniques.
Важна част от работата на Института е научно-популяризаторската дейност. Първата по-значима проява в тази
насока е Седмицата на балканската взаимност, проведена от 22 октомври до
1 ноември 1965 г. в София. Тя включва
поредица от вечери, посветени на отношенията на България с Румъния, Гърция,
Югославия, Албания и Турция. В тях с
доклади се включват не само сътрудници ва института, но и учени от БАН и
Софийския университет.
Още от началото Институтът отдава
изключително важно значение на подго14

товката на млади специалисти в област
та на балканистиката. Става практика
защитилите аспиранти (докторанти) да
бъдат основен източник за попълване на
състава му. Впоследствие техният брой
нараства и мнозина от тях се реализират
и в или извън системата на БАН.
Международната дейност на Института за балканистика е от изключителна важност и именно благодарение
на нея той постепенно завоюва солиден
авторитет в чужбина. Началото е поставено скоро след създаването му. Започващото международно сътрудничество
включва първите международни проекти със съветския Институт народов
Азии, с историци от Югославия (Й. Тадич, Н. Филипович и др.), с Института
за страните с народна демокрация при
тогавашната Чехословашка академия на
науките и др.
Институтът за балканистика посреща и първите си гости от Изток и Запад,
оказва помощ на млади учени от Балканите, Западен Берлин, Канада и др. Започват и първите научни командировки
на учени от Института в научноизследавателски центрове, занимаващи се с проблемите на Балканите в съседни страни,
Съветския съюз, Централна и Западна
Европа и Близкия Изток.
Още от първите години от съществуването си Институтът установява сътрудничество със сродни институции от балканските държави – най-вече с Institutul
de studii sud-est europene при румънската
Академия на науките в Букурещ, основан
през 1963 г., с Балканоложкия институт
при САНУ, формално създаден през 1966
г. в Белград, с Института за балкански
изследвания (IMXA) в Солун. Впоследствие то е разширено и с други институти

в Румъния (Института за история „���
����
Николае Йорга��������������������������
“�������������������������
в Букурещ), в бивша Югославия (Сараево) и Гърция (Атинския
институт за новогръцки изследвания), с
Турското историческо дружество, както и с подобни центрове от тогавашния
„социалистически лагер�����������������
“����������������
, като напр. Институт славяноведения и балканистики в
Москва, по история в (Източен) Берлин,
Прага, Будапеща и Варшава. По-късно се
установява сътрудничество и с изследователски центрове и учени от Франция, Западна Германия, Великобритания, САЩ
и други държави.
Основната задача пред Института
по това време, при това не само в международен план, е подготовката и провеждането на Първия международен конгрес
по балканистика в София, който се състои от 26 август до 1 септември 1966 г.
Това е първият научен форум от този род
и неговото организиране е свързано с редица проблеми, породени от идеологическото противопоставяне между Изтока
и Запада и от исторически обусловените
противоречия между балканските държави. Институтът е основен организатор
и благодарение на усилията на неговото
ръководство и сътрудници, с помощта
на Академията и държавата, е проведен
успешно и полага началото на редовното
организиране на подобни форуми през
следващите десетилетия.
През 70-те и 80-те години на миналия век дейността на Института се разраства, увеличава се и неговият състав.
Завоювани са нови позиции и авторитет
на международната сцена. Междувременно през 1972 г. Институтът за балканистика, заедно с други академични и
университетски звена, минава под „шапката“ на новосъздадения Единен център

Марка, по случай Първия международен
конгрес по балканистика, 1966 г.

Сборник с доклади
за Първия конгрес по балканистика
за наука и подготовка на кадри по история (ЕЦНПК) към БАН. Първият директор на новата структура е Николай Тодоров, който заема поста до 1978 г., когато
е назначен за посланик в Гърция.
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През 70-те години се променя и вътрешната структура на Института. С разширяването на изследваната тематика се
създават нови секции, а някои от старите променят названията си. Така в края
на десетилетието в него влизат секциите
„Византия и балканските народи“, „Балканите по време на османското владичество и национално-освободителните
движения“, „Балканите по време на капитализма“, „Балканите след Втората световна война“, „Културна история на балканските народи“ и „Научно-информационна дейност“. През 80-те години остават
първите пет от тях като същевременно са
създадени и проблемни групи като напр.
тази по етнолингвистични проблеми на
балканските народи (с ръководител Максим Младенов), с която се разширява научната проблематика на института.

Поради разширяващата се дейност ръст бележи и броят на научния и
помощния персонал. Така през 1978 г.
той наброява общо 75 души и включва
един член-кореспондент, петима професори, 14 доценти и 21 главни асистенти,
а също и 24 специалисти-проучватели.
От тях трима са доктори на науките и 41
доктори. Единадесет години по-късно в
Института работят общо 81 души – един
академик, един член-кореспондент, 12
професори, 18 доценти, 21 главни асистенти и 25 проучватели, от които 10 са
доктори на науките, а 40 – доктори.
Промени настъпват и в ръководството на института. Първият му директор и основател Николай Тодоров е
начело до април 1989 г., когато на поста
е назначен Страшимир Димитров. Почти две десетилетия заместник-директор

Институт за балканистика, 1974 г.
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е Пантелей Щерев. През 1989 г. тази
длъжност е заета от Марин Жечев. Почести са смените на поста научен секретар. От началото на 70-те до края на 80те години тази функция се изпълнява последователно от Веселин Трайков, Стоян
Рачев, Стефан Великов, Ечка Дамянова и
Елисавета Тодорова.
Основната дейност на Института, а
именно изследователската, продължава
да се развива и разширява. Тя включва
четири основни насоки: социално-политическо развитие и структури на Балканите, международни отношения и връзки, национално-освободителни и социални движения на Балканите и културна
история на балканските народи.
Интересно и показателно за нея са
данните от една рекапитулация за тематичното разпределение на научната про-

дукция на Института. Според нея около
40 % от публикациите на сътрудниците
са посветени на общобалканска тематика,
а други 40 % се отнасят до взаимоотношенията между балканските страни и политиката на Великите сили на Балканите,
като в тях са включени и отношенията
на България с другите балкански страни.
Останалите 20 % са посветени на важни
събития от българската история, чието
политическо и културно значение надхвърля пределите на България. Разбира
се, тук трябва да се отчете влиянието на
монопола на господстващата марксистко-ленинска идеология, която неминуемо
слага отпечатък както при избора на основни теми на изследване, така и върху
съдържанието на публикациите. Към това
може да се отбележи и добавката „Людмила Живкова“, която носи за кратко към
името си Институтът за балканистика

Учени от Института за балканистика на Третия конгрес по балканистика, 1974 г.
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към средата на 80-те години. От друга
страна, широките международни контакти на сътрудниците на Института с учени
отвъд „желязната завеса“допринасят да
смекчаване за недостатъците, породени
от тази едностранчивост в методологическо отношение.
През 70-те и 80-те години продължава и подготовката на млади учени,
като в Института защитават многобройни аспиранти, една част от които се вливат в редиците му. През същия период
продължава да се развива и научно-популяризаторската му дейност. Пример в
това отношение са „Вечерите на балканските народи“, в които се изнасят лекции
върху известни исторически личности
като Кемал Ататюрк, Николае Бълческу,
Ригас Велестинлис, Скенденбег, Димитри Кантемир или върху важни събития
от миналото на Полуострова. Наред с

вече споменатите издания на института
се появават и нови – поредиците Балканистика и Балканите след Втората световна война.
Изключително богата е международната дейност на Института до 1989 г.
Той разширява сътрудничеството си със
сродни научни институции от Балканите и другаде. Институтът е инициатор за
организирането на международни конференции у нас и в чужбина по редица важ
ни теми. Между тях могат да се споменат
научните форуми в София, посветени на
политиката на Великите сили на Балканите или конференциите за балканския град
и генезиса на капитализма в Югоизточна
Европа, проведени в Москва, Киев, Венеция, Истанбул, Хамбург и Бостън.
Придобитият опит и спечеленият
международен авторитет през първото десетилетие от съществуването му

Пресконференция на ръководството на СИБАЛ в София, 1981 г.
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позволяват на Института за балканистика да завоюва още едно признание, а
именно да бъде основен съорганизатор
и домакин на СИБАЛ – Международния информационен център за извори
и документация на Балканите и Средиземноморието (Centre international
d’information sur les sources de l’histoire
balkanique et méditerranéenne – CIBAL)
със седалище в София. Същият е създаден със съдействието на ЮНЕСКО и
активното участие на AIESEE и Международния съвет на архивите (Conseil
international des archives). Утвърждаването на устава на новата организация
става на Учредителната й конференция,
проведена в София от 13 до 15 септември 1976 г. В нея участват представители
на 20 държави от Балканите, Средиземноморието, Западна Европа, както и от
САЩ и Съветския съюз.
Цялостната организационна, научно-методическа, информационна и
практическа дейност на СИБАЛ се осъществява от неговия секретариат в София, създаден на основата на „Международния център за научни изследвания и
документация в областта на балканистиката“ към Института. Ръководството на
СИБАЛ се осъществява от международно бюро, за чийто генерален секретар е
избран Николай Тодоров. Оперативната
работа на центъра в София се ръководи
от директора му Живко Кабадаиев.
Дейността на СИБАЛ още от създаването му е насочена в две посоки. Първата от тях е събирането и разпространяването на информация за изворите за
балканската история, съхранявани извън държавите от региона. Тази дейност
се осъществява със съдействието на ин-

ституции от балканските държави, Великобритания, САЩ, Франция, Италия,
ФРГ и редица други страни. СИБАЛ започва издаването на нов вид справочници на дипломатическите документи за
Балканите, в които се дава информация
не само за оригиналите им, но и за копията от тях, съхранявани в балкански
и други държави. През периода до 1989
г. в СИБАЛ са събрани няколко стотици
хиляди кадъра микрофилми с документи от европейски и американски архивни документи. Така той се превръща във
важен център в помощ на учените-изследователи в областта на балканистиката. Друга важна дейност на Центъра
е работата с ръкописите – описването и
каталогизирането и научно-методическата помощ в работата с тях. Провеждат се и международни конференции по
тази проблематика.
Сред основните насоки в работата
на СИБАЛ е и подготовката на библиографски справочници за публикациите по балканистична тематика в тясно
взаимодействие със сътрудниците на
Института за балканистика Тя е продължение на неговата дейност от периода 1967-1976 г. Продължава издаването на Bibliographie d’études balkaniques
при това още от името на Института, а
от 1985 г. като съвместно издание между него и СИБАЛ. Публикуват се специализирани анотирани библиографии
за българската и балканската научна
книжнина по проблемите на историята, икономиката и културата на отделни
балкански страни. Сред тях могат да бъдат цитирани следните: Шанданова, Л.,
Ангелова, Ст. (съст.) Социално-икономическо развитие на града XV-XIX. Со-
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фия, 1974; Генова, Л. (съст.) Националноосвободителни движения на балканските народи (Втората половина на XVIII
в. – 1878 г.). Въоръжена борба. София,
1978; Цветкова, Р., Кръстанов, Тр. (съст.)
Албания в българската литература 18781978: анотирана библиография. София,
1979; Давидова, С. (съст.) Турция в българската литература. 1878-1978 г. София,
1979; Ангелова, Ст. (съст.) Гърция и българо-гръцките отношения в българската
научна книжнина 1878-1980. София,
1983; Трайков, В., Пунтева, Д., Велева,
Р. (съст.) Румъния и българо-румънските отношения в българската литература,
1806-1981: библиография. София, 1985.
Тези издания са публикувани от името
на Института за балканистика, макар
формално съставителите им в определени периоди да се водят към СИБАЛ. В
тяхната подготовка участват като редактори и редица хабилитирани сътрудници от почти всички секции. Отношенията между Института за балканистика и
неговото „дъщерно дружество“ СИБАЛ
са естествено много близки. Тук няма да
се спирам на богатата дейност на Международния информационен център за
извори и документация на Балканите и
Средиземноморието, която заслужава
по-подробно представяне.
През 1989 г. Институтът е домакин
и организатор на Шестия международен
конгрес по балканистика. Този важен научен форум, проведен успешно в сложна
вътрешна и международна обстановка,
е нов връх в дейността на Института и
слага символично край на един важен
етап от неговото развитие, който по случайност съвпада с половината от празнуваната днес 50-годишнина.
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Сборник с доклади от Шестия конгрес
по балканистика, 1989 г.
Огромните трансформации в Европа, започнали в края на 1989 г., ликвидирането на блоковата система на
континента и ориентацията на България
към политическа демокрация и пазарна икономика изправиха Института за
балканистика и неговите сътрудници
пред нови и много сериозни предизвикателства. Още от първите години на
прехода се появиха сериозни финансови
проблеми, в унисон с общото състояние
на БАН и на държавата. Наред със силно
намаляваща покупателна способност на
работните заплати, бяха ограничавани
и останалите средства за изследвания.
Появи се трайна тенденция към спад на
авторитета на науката и на учените в
българското общество. Всички тези явления засегнаха значително Института,

който в течение на времето беше напуснат от мнозина от неговите утвърдени
сътрудници поради пенсиониране или
поради края на земния им път. Немалко
обещаващи и добре подготвени специалисти пък се прехвърлиха на работа в
други институции в България или чужбина. Все пак може да се отчете, че се
запази едно ядро от опитни и перспективни учени, към което впоследствие се
присъединиха, за радост, и редица млади колеги. Като цяло научният му състав бележи намаление през годините на
прехода, като през първото десетилетие
на новото хилядолетие неговият брой се
стабилизира. Така през 2004 г. той наброява 40 души, от които 6 професори,
16 доценти и 18 главни асистенти. Петима от тях по това време са доктори на
науките, а 35 – доктори.
В структурно отношение и до днес
Институтът запази организацията си от
началото на 90-те години. Останаха да
съществуват петте секции, на някои от
които бяха променени названията. През
2010 г., след драматичната реформа в
БАН, той беше обединен с Центъра по
тракология „проф. Александър Фол“,
създаден като институт през 1972 г., –
научно звено с вече изградени традиции
и международен авторитет.
В течение на последния четвърт
век настъпват и промени в ръководството на Института. След Страшимир Димитров директори последователно са
Надя Данова и Агоп Гарабедян, заместник-директори – Антонина Кузманова,
Румяна Божилова, Аспарух Велков и
Лиляна Симеонова, а научни секретари
– Божидар Самарджиев, Огняна Хрисимова, Румяна Станчева и Орлин Събев.

Понастоящем, към 1 май 2014 г. научният състав на ИБЦТ наброява общо
49 души, от които 8 професори, 13 доценти и 26 асистенти и главни асистенти. Осем души от тях са доктори на науките, а 39 – доктори.
След обединението от 2010 г. ръководството на ИБЦТ е в състав: Александър Костов – директор, Светлана Янакиева – заместник-директор и Антоанета
Балчева – научен секретар.
През последните 25 години Институтът промени на два пъти местонахождението си. През 1990 г. той беше преместен в блок № 6 на ул. Акад. Георги
Бончев в комплекса на БАН на Четвърти километър в столицата. През 1997 г.,
няколко години след практическото
ликвидиране на СИБАЛ, Институтът се
премести на сегашния си адрес в центъра на София – на ул. Московска № 45,
където се намира и библиотеката му. На
няколкостотин метра разстояние от него
– на ул. Московска № 13 се помещава и
Центърът по тракология и неговата библиотека.
Промените в обстановката в страната и в Европа се отразиха и на научноизследователската дейност на Института
за балканистика през последния четвърт
век. Те бяха освободени от контрола на
предишната доминираща идеология и
власт. Учените получиха възможност
по-свободно, самостоятелно и колективно, да определят своите приоритети при проучванията си. И след 1989 г.
обаче са запазиха основните таматични
области, с които те се занимават. Както и преди главно внимание е насочено
към социолно-икономическото, политическото и културното развитие на
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Балканите. След присъединяването на
Центъра по тракология вече обединеният институт „покрива“ хронологически
един изключително дълъг период от
повече от 2500 години. Днес Институтът и неговите сътрудници са насочили
своите проучвания към важни научни
проблеми от областта на тракологията,
византинистиката, османистиката, новата и най-новата история на страните
от Югоизточна Европа, изследвания на
Средиземноморието, балканската културология, езикознание, политология и
европеистика.
Както и преди, въпреки трудностите, продължава издателската дейност на
Института. Наред с утвърдените и познати списания и поредици – негови и
на Центъра по тракология – преди две
години започна да излиза и нов печатен орган на български език, а именно
списание Балкани. Към тях трябва да се

прибавят и издадените самостоятелни
монографии и сборници.
През последните повече от две десетилетия Институтът изпълнява още
една от своите основни функции. Въпреки променящия се интерес към науката в страната, и в частност, към балканистиката, той все още е притегателен
център за обучение на млади специалисти. След 1990 г. в него преминават на
подготвка над четиридесет докторанти,
повечето от които с успешно защитени
дисертации. Една част от последните
попълниха редиците на научния колектив, а други се присъединиха към други
институции.
Макар и неосновна, продължава да
се развива и научно-популяризаторската дейност на Института и неговите сътрудници. В него се оргазинират лекции
от български и чуждестранни учени,
дипломати и литератори в рамките на

Акад. Николай Тодоров и проф. Александър Фол
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семинари като „Да поговорим за Балканите“, „Посланик на Балканите“, „Разговори за литературата на Полуострова“ и
други.
Авторитетът на Института и опитът на неговите сътрудници са полезни
и в научно-експертнана дейност. Учените от него са привличани за участие в многобройни комисии и проекти
на държавни и общински институции.
Сред тях са, министерствата на образованието, културата, отбраната и на
външните работи, различни държавни агенции, Столичната община и др.
Сред партньорите, с които Институтът
има сътрудничество, могат да се споменат Държавна агенция „Архиви“,
Рeгионалните исторически музеи в
Монтана и Кюстендил, Националната
гимназия за древни езици и култури
„Константин Кирил Философ“, Дип
ломатическият институт и Държавният
културен институт към Министъра на
външните работи на Република България����������������������������������
, както и Дирекция ,,Съседни страни“ към МВнР, Военна академия „Г. С.
Раковски“ и много други.
И след 1989 г. Институтът играе
значима роля в научния и културния живот в страната. Тя се изразява в организирането на десетки конференции и симпозиуми по различни теми, на изложби
и други прояви. В тях той си партнира
с университетски звена и неправителствени организации от страната, както и
с чуждестранни институции като Американския изследователски институт, а
също и с посолствата или културните
центрове в София на балканските държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Унгария и други страни.

Институтът е основният двигател
в работата на Националния комитет по
балканистика. От 2011 г. по негова инициатива започна провеждането на ежегодните срещи по балканистика, с което
се стимулира развитието на изследванията върху Европейския Югоизток.
Както и преди, така и днес, международното сътрудничество е изключително важна част от дейността на Института за балканистика. Политическите промени в Европа и падането на „желязната завеса“ през 1989 г. промениха
сериозно условията, в които то се развива. На мястото на старите идеологически пречки се появиха нови – този път
главно икономически, при това не само
в България, но и в други държави в региона и извън него. Към тях се добавиха
и изключителните трудности, породени
от мъчителния разпад на Югославия.
Промениха се и тенденциите в развитието на балканистичните изследвания на
Запад, главно вследствие на политическите промени и развитието на процеса
на европейска интеграция.
В новата обстановка Институтът
и неговите сътрудници сравнително
успешно преодоляха препятствията,
особено през първите десетина години
от преходния период. Благодарение на
установените традиции и връзки с институции и учени в близки и далечни
страни, Институтът продължи да развива международната си дейност. Променената ситуация в страната и Европа до
голяма степен се отрази негативно върху
нея. Въпреки това, Институтът успя да
запази голяма част от партньорските си
отношения с институции от Централна,
Източна и Югоизточна Европа, осъщест-
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вявани по линия на сътрудничеството
на Българската академия на науките с
чуждестранните ѝ партньори. Други,
за съжаление, бяха прекъснати поради
липса на интерес или редица комплексни причини. За сметка на това, пред
неговите сътрудници се откриха далеч
повече възможности за специализация и
индивидуално участие в международни
проекти и конференции. Това позволи,
особено за учените от по-младата генерация, да разширят подготовката си и да
намерят нови партньори в институционален или индивидуален план.
Последните десет години от историята на Института за Балканистика се
характеризират със сравнително богата международна дейност, която дори е
учудваща с оглед на ситуацията и ограничените финансови възможности, а също
и намаляването на интереса сред някои
от традиционните партньори. В замяна
на тях обаче, беше установено сътрудничество с нови страни и институции.
Значителен дял от международната
дейност на Института за балканистика
през последните десет години се осъществява в рамките на сътрудничеството между БАН и чуждестранни академии и университети. По тази линия през
последния четвърт век са реализирани
проекти с партньори като Института за
югоизточноевропейски изследвания и
Института за история „Н. Йорга“ в Букурещ, Университета на Нюкясъл (Великобритания), Института по история и
Института за политически изследвания
във Варшава, Института за славянознание и Института за изтокознание в Москва, Турското историческо дружество,
Балканоложкия и Византоложкия институти в Белград, френския Универси-

тет на Артоа, Отделението за исторически изследвания и Института за история
на хърватската литература, театър и музика към Хърватската академия на науките в Загреб, Масариковия институт в
Прага и др.
Освен със споменатите партньори
по линия на БАН Институтът осъществява съвместна дейност и с други изследователски центрове от Европа. С тях се
осъществяват редица проекти, някои от
които вече са завършени, а други се намират на различен етап на изпълнение.
Така например, в резултат от сътрудничеството с колеги и институции от Атина и Солун Гърция са проведени поредица от двустранни конференции и са публикувани специални издания. Сред партньорите в Гърция, с които са осъществявани съвместни проекти е и Институтът
за Средиземноморски изследвания в Ретимно (Крит). След прекъсване бяха възстановени връзките с италианските колеги – специалисти по Югоизточна Европа.
От 2011 г. насам се реализира проект в
сътрудничество с Департамента за политически науки на Университета Roma Tre
и Италианската асоциация за проучване
на Югоизточна Европа. Освен със споменатите институции в момента ИБЦТ има
споразумения за сътрудничество и с Института за история в Загреб, с Института
за история в Сараево и Унгарския Института за международни отношения в Будапеща. В процес на подготовка са подобни
споразумения и с други изследователски
центрове в чужбина.
Друга група международни проекти на ИБЦТ се осъществяват с помощта
на български и чуждестранни фондове.
Сред тях могат да се посочат тези с Института за национална история в Скопие
25

през 2007-2009 г. и с Института за Нова
история, Любляна (Словения), и двата
финансирани от НФНИ.
През последните години ИБЦТ се
включи и в програмата ЕRASMUS на
Европейския съюз за академичен обмен
на преподаватели, докторанти и студенти. Сред сключените договори могат да
се посочат тези с Университета в Осло
(Норвегия) и с Университета ,,Осман
Гази“ в Ескишехир (Турция). Институтът за балканистика беше един от основните организатори на ХХII Международен конгрес по византинистика, проведен в София през август 2011 г.
Междуинституционалното партньорство съвсем не изчерпва международната дейност на сътрудниците от
ИБЦТ. През последните десет години голяма част от тях са учаcтвали или участват в многобройни изследователски проекти с колеги от чужбина, а и в момента
изнасят лекции в университети в Европа,
САЩ, Япония и други страни. Учени от
института са и членове на редакционни
колегии на повече от петдесет международни и чужди списания.
Към досегашния преглед трябва да
се добави международната дейност на
Центъра по тракология като част от института след 2010 г. Същият е седалище
на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, създаден през далечната 1988 г. Центърът
е определен за издател на списанието
Orpheus, което се публикува на чужди
езици. През последните четири години
бяха проведени два международни конгреса по тракология, в които Центърът
по тракология участва активно, а неговите членове се представиха с многоброй-
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ни доклади: XI международен конгрес
по тракология в Истанбул през 2010 г. и
XII международен конгрес по тракология в Търговище (Румъния) през 2010 г.
По време на втория от тях, благодарение
на силното участие на българските учени, София беше определена за място на
провеждане на следващия XIII конгрес
по тракология през 2016 г.
Половинвековният юбилей задължава Института да продължи, въпреки
проблемите, неотклонно своята международна дейност и да допринася, както и
преди за развитието на балканистичните изследвания. Неговите сътрудници са
амбицирани да продължат традициите
от миналото. Остава да се надяваме, че
вътрешните и международните условия
ще бъдат благоприятни за сътрудничество с колегите им от чужбина и особено с
тези от съседните държави, още повече,
че наскоро ИБЦТ пое трудната и отговорна задача да организира XI международен конгрес по югоизточноевропейски
изследвания в София през 2015 г.
В заключение може да се каже, че
с дейността си още от създаването му
преди половин век Институтът за балканистика при БАН, днес обединен с
Центъра по тракология, се е доказал като
наистина европейски изследователски
център. Независимо от превратностите
на времето в него винаги е господствал
либерален колегиален дух, както в отношенията между сътрудниците му, така и
във връзките му с учени от други институции от страната и чужбина.
В продължение на пет десетилетия
Институтът изпълнява историческата си
мисия. През този дълъг половинвековен период винаги е била в интерес на
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българската държава и общество. Завоюваният авторитет в национален и международен план задължава сегашните и
бъдещите му сътрудници да продължат
усилията на предшествениците си за

укрепване и развитие на Института с
надеждата, че ще бъдат подкрепени от
Българска академия на науките, правителството и обществеността в страната.
На добър път и на многая лета!
Александър Костов
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