ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: САКРАЛНО И ПРОФАННО
14 – 15 МАЙ 2019, София

На 14 и 15 май 2019 г. Центърът по тракология при
ИБЦТ

–

БАН,

организира

вторите

Четения

по

тракология на тема „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ:
САКРАЛНО И ПРОФАННО“, посветени на проф.
Александър Фол. Събитието е свързано с датата 15 май,
от която Институтът по тракология функционира като
самостоятелно научно звено на БАН, основано с
Разпореждане № 185 на Министерския съвет на
Република България от 12.05.1972 г. с директоросновател проф. д.ист.н. Александър Фол.
Откриването и пленарната сесия на научната
конференция ще се състоят в Музея за история на София, с чието любезно съдействие се
реализира начинанието, в зала Ретро кафене (2 етаж), площад Бански №1, София, от 9:30
часа на 14 май 2019 г. (вторник).
32 учени от най-авторитетни научни институции – Център по тракология при ИБЦТ,
БАН; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Университет по библиотекознание
и информационни технологии; ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Нов български
университет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Национален исторически музей, Национален
археологически институт с музей – БАН, Институт за изследване на изкуствата – БАН –
ще представят различни аспекти от научните изследвания в областта на тракийските
древности.
Центърът по тракология при ИБЦТ – БАН, инициира поредица събития в
своеобразна Седмица на тракологията, която е част от отбелязването на 150 годишнината
на Българската академия на науките. Седмицата на тракологията започва с откриването на
научната конференция, по време на която ще бъде представен томът със статиите от
първите

Четения

по

тракология

на

тема

„ДРЕВНА

ТРАКИЯ

И

ТРАКИТЕ:

ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ“ в поредицата Thraciа, посветен на 85годишнината от рождението на проф. Ал. Фол. 28 статии на най-изтъкнатите специалисти

в областта на тракологията са организирани в два раздела. Първата част: „Проф.
Александър Фол – казаното и премълчаното“, предлага седем аналитични статии и есета,
проследяващи семейната среда и генезиса на забележителната интелектуална енергия,
породила идеите и делата на проф. Ал. Фол. Втората част: Древна Тракия и Траките:
пространства и комуникации е значително по-обемна. В нея са публикувани 21 статии,
посветени на широкия проблемен кръг от изследователски насоки в областта на науката за
древността, очертан от проф. Ал. Фол.
Изданието е резултат от работата по проекта „Извори за историята на Тракия и
траките“на Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ към ИБЦТ с ръководител
проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева.
През седмицата между 14 и 18 май 2019 г. учени от Центъра по тракология ще се
срещнат с ученици от училища в София и страната, за да им разкажат за науката
тракология и нейните най-нови постижения с атрактивни мултимедийни презентации.
Това е традиция, която Центърът инициира по повод 45-годишнината от основаването на
Института по тракология при БАН, и тя беше продължена и обогатена.

