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Преди 45 години с Разпореждане №185 на Министерския съвет на Република
България от 12.05.1972 г. е създаден Институтът по тракология като самостоятелно
научно звено на БАН с директор-основател проф. д.ист.н. Александър Фол. Той е
замислен като специализирано звено за интердисциплинно изследване на историята на
тракийската древност. Фокус в дейността му е проучавнето на тракийската история,
култура и език в по-широкия контекст на индоевропеистиката и като съществен дял от
европейското и световното културно-историческо наследство.
Институтът по тракология носи името „Проф. Александър Фол“ с решение на
Общото събрание на БАН от 03.04.2006 г. От 25.06.2007 г. с решение на Общото
събрание на БАН е преобразуван в Център по тракология „Проф. Александър Фол“. От
01.07.2010 г. Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е обединен с Института
по балканистика. Новото звено – Институт за балканистика & Център по тракология
„Проф. Александър Фол“ при БАН – е универсален правоприемник на преобразуваните
чрез сливане два първоначални института.
По повод годишнината Институтът за балканистика с Център по тракология при
БАН инициира поредица събития в своеобразна Седмица на тракологията. Честването
ще стартира с откриване на документална изложба „Херосът остава в Тракия…“ – по
заглавието на една от първите публикации на проф. Александър Фол. Изложбата ще
бъде открита на 9 май (вторник) от 13:00 ч. във фоайето на Централната сграда на БАН
(ул. 15 ноември, София). Тя проследява във фотоси и документи историята на
траколожките изследвания, историята на основаването и доминиращите дейности на
Института по тракология през изминалите 45 години, припомня личностите,
допринесли за организационното и научното развитие на институцията.
След откриването на изложбата ще бъде представено най-новото издание на
Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“ – Thracia 22. Този том от поредицата Thracia е
резултат от работата по бюджетен проект на Центъра по тракология „Проф.
Александър Фол“ към ИБЦТ на тема „Извори за историята на Тракия и траките“ с
ръководители проф. д.ф.н Светлана Янакиева и проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева.

Учени от Центъра по тракология ще се срещнат с ученици от софийски училища, за да
им разкажат за науката тракология и нейните най-нови постижения с атрактивни
мултимедийни презентации.
На 12 май 2017 г., датата на появата на Института, в 14:00 часа изкушените от
науката тракология ще поднесат цветя на мемориала на проф. Александър Фол срещу
Центъра по тракология на ул. Московска 13 и ще бъде проведен поредният ежемесечен
Seminarium Thracicum.
Събитията, посветени на 45-годишнината от създаването на Института по
тракология, ще продължат и в страната. На 17 май изложбата ще посети Монтана,
където учени от ИБЦТ ще изнесат беседи пред широка аудитория, а на 18 май те ще се
срещнат с интересуващите се от мистичните тракийски древности във Видин.
Седмица на тракологията ще се проведе и в сърцето на Древна Тракия – Пловдив
– от 29 юни до 5 юли 2017 г. от Културен център „Тракарт“ (Пловдив, Подлез
Археологически), където ще гостува изложбата „Херосът остава в Тракия…“, а учени
от Центъра по тракология ще запознаят широката общественост с най-новите
проучвания и научни открития.

