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Изложбата 50 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА представя накратко
историята на Института за балканистика, от 2010 г. – Института за балканистика с Център по
тракология (ИБЦТ). Тя илюстрира в текст и снимков материал пътя, извървян от неговото
основаване до днес, неговите първооснователи, начело с академик Николай Тодоров, и
забележителните учени с особени заслуги за утвърждаването му като водещ научноизследователски център за региона на Югоизточна Европа, без които днес трудно бихме си
представили науката балканистика.
Всичко започва с инициативата на UNESCO през 1964 г., когато е основана Международната
асоциация за югоизточноевропейски изследвания (AIESEE), чиито членове скоро достига двайсет
и една страни. Сред основателките на асоциацията са както всички страни в Югоизточна Европа –
Албания, България, Гърция, Румъния, Турция и Югославия, така и Франция, Обединеното
кралство, САЩ, Съветският съюз, Западна и Източна Германия, Австрия, Унгария, Чехословакия,
Полша, Норвегия, Италия, Нидерландия, Кипър и Ливан.
Скоро след това във всички страни-членки са основани национални комитети за
югоизточноевропейски изследвания. Като естествено продължение на тези процеси през януари
1964 г. е основан Институтът за балканистика към БАН. През последните пет десетилетия
институтът работи в тясно сътрудничество с институтите за югоизточноевропейски или
балканистични изследвания в Букурещ, Белград, Солун, Атина, а също и с редица други научни
институции в Европа и по света. Наред с всички конференции, семинари и колоквиуми, които е
организирал и провел, Институтът за балканистика е бил домакин и на два международни
конгреса – Първия и Шестия международни конгреси по югоизточноевропейски изследвания
(София, 1966 и 1989).
В една експозиция не биха могли да бъдат отразени всички значими научни форуми и
събития, в които учените от института са участвали или са инициирали, но стремежът ни е бил да
акцентираме върху богатия научен живот, който дава облика на ИБЦТ. Представените периодични
издания, включително тези на Центъра по тракология, са сред най-авторитетните не само на
национално или регионално, но и на европейско ниво и са желана трибуна за научна изява на
учени от различни страни. Многобройната научна продукция – монографии, тематични сборници,
научнопопулярна литература, учебници и учебни помагала биха заели много рафтове в
академичната библиотека, но тук са представени само най-значимите издания от последното
десетилетие. Иновативните проекти са в центъра на научно-изследователската дейност на учените
в института и привличат интереса на немалко колеги от чужбина.
Традиционно е сътрудничеството с утвърдени академични центрове на Балканите и извън
тях – Гърция, Румъния, Македония, Италия, Русия, Турция и др. Активното съпричастие и дълбок
научен интерес на учените-балканисти към отдалечените исторически времена, но и към особено
сложната плетеница на балканския пъзел днес, превръщат Института в привлекателен център на
динамично развиващата се комплексна наука балканистика, разкриваща нови пластове на общото
културно наследство и утвърждаваща интеркултурния диалог в тази толкова интересна част на
Европа. С нашата изложба се опитахме да представим тази нейна специфика, лицата на учените,
посветили се на тази наука, тяхното креативно мислене и стремежът им към нови хоризонти и
постижения.

