45 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА ПО ТРАКОЛОГИЯ
В МОНТАНА И ВИДИН
По повод 45-годишнината от учредяването на
Института

по

тракология

при

БАН,

Център

по

тракология при ИБЦТ – БАН на 15 и 16 май 2017 г.
представи в градовете Монтана и Видин фотоизложба
„Херосът остава в Тракия“ и учени от Центъра по
тракология изнесоха пред широка публика интересни
лекции.

Целта беше да се представи историята на науката тракология и нейното развитие от 18
в. до днес през отворените в началните публикации проблемни кръгове, теми,
методология на научните изследвания и приемствеността в наши дни. Публиката беше
запозната с историята на сформирания през 1972 г. научен институт към БАН за
интердисциплинни изследвания на древна Тракия

и траките, фокусирани върху

историята, културата и езика в широкия контекст на древния свят и на
индоевропеистиката.

На 15 май 2017 г. в гр. Монтана изложбата беше подредена в Художествената
галерия „Кирил Петров“. Събитието беше осъществено в рамките на сътрудничеството
между БАН и Регионалния академичен център – Монтана, на което присъстваха кметът
на община Монтана г-н Златко Живков, координаторът на Регионалния академичен
център в Монтана – инж. Валери Георгиев, директорът на РИМ-Монтана г-жа Светлана
Стоилова, уредници от РИМ-Монтана, археолози, ученици от Езиковата гимназия на
града с техните учители по история, местни краеведи и много други гости. Сесията
беше открита от директора на Института за балканистика с Център по тракология
„Проф. Александър Фол“ при БАН – проф. дин Александър Костов. Словото, изнесено
от г-н Златко Живков, фокусира вниманието на аудиторията върху важността на
сътрудничеството на община Монтана с БАН през РАЦ-Монтана, в което той вижда
перспектива за развитието на района и за реализацията на част от младите хора, които
присъстваха в залата.
Двамата лектори от Центъра по тракология, гл. ас. д-р Пламен Петков и гл. ас. д-р
Ружа Попова, изнесоха доклади, в които представиха най-добре заявената в изворите
тракийска династия – одриската, от нейната поява на историческата сцена, през
сложните военно-политически отношения със съседните й етноси и полиси, до връзката
й със северночерноморското крайбрежие. Докладът на гл. ас. д-р Пламен Петков беше
на тема „Одриската династия (V в. пр. Хр. – 340 г.пр.Хр.), а този на гл. ас. д-р Ружа
Попова – „Траките в Боспорското царство: Спартокидите“. На библиотеката на РИММонтана бяха дарени издания, представящи изследователската работа на учените от
Центъра по тракология.

На 16 май 2017 г. в Конферентната зала на Областната управа на гр. Видин беше
представен голям мултимедиен вариант на фотоизложбата, посветена на годишнината
на Института/Центъра по тракология. Събитието беше открито от директорката на
Регионалния исторически музей – Видин – г-жа Фионера Филипова. На него

присъстваха областният управител на гр. Видин г-жа Албена Георгиева и заместник
кметът на града по хуманитарни дейности и социална политика – г-н Венци Пасков.
Двамата представители на управата заявиха желание за дългосрочно сътрудничество и
надежда това гостуване да не остане изолиран момент, а да продължи в рамките на
поредица от лекционни представяния, като посочиха препълнената зала и заявения
голям интерес от общността на града. Двата изнесени доклада бяха посветени отново
на одриската династия, но в по-късния период на нейното съществуване. Темата на гл.
ас. д-р Пламен Петков беше „Одриската династия (200 г. пр. Хр. – 46 г.сл.Хр.)“, този на
гл. ас. д-р Ружа Попова – „Траките и Боспорската династия: 1–4 в.сл.Хр.“. Докладите
бяха съпроводени с мултимедийно представяне на карти, които илюстрираха появата
на представители на династията извън пределите на Тракия и разпространението на
влиянието им по Черноморското крайбрежие и в Мала Азия.
Заявка за интереса на аудиторията беше дългата и много интересна дискусия след
представянето. Въпросите, които постъпиха от публиката, подкрепиха идеята при
обмислянето и формулирането на докладите на лекторите: Центърът по тракология да
бъде представен през историческата проблематика, която е в основата на неговото
сформиране и която е базата на неговото съществуване до днес. Разговорът с част от
присъстващите продължи и извън конферентната зала, отново беше изразен големият
интерес към проблематиката, беше подчертано, че заявените с докладите теми са били
непознати, затова и от голям интерес за аудиторията. Беше подчертана надеждата този
тип гостувания да се превърнат в дългосрочна програма. На библиотеката на РИМВидин бяха дарени издания на Центъра по тракология, които бяха широко представени
по време на уводната част. Беше изразен голям интерес към дарените книги.
Събитието във Видин беше широко отразено от БНР, местните вестници и
местната телевизия, която го засне и на сайта й беше качен 5-минутен репортаж.
Линк към тв-репортажа:
http://vidin.tv/bg/news/lektori_ot_ban_gostuvaha_vyv_vidin.17202.html

