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BARRACKS MEMORIES AS PART OF BULGARIA'S CULTURAL AND 

MILITARY HISTORICAL HERITAGE 

Iliya Valev 

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: 

The report raises the issue of the military-historical and cultural value of the 

memories of the barracks in the period after the Second World War - the time when 

the Bulgarian Army is entering a peacetime period of development. The issue is 

particularly relevant given that conscription, which has a strong influence on the 

development of our society and has left a lasting mark on it, has been abolished today. 

The importance of collecting military barracks memories is especially great. 

They are bearers of historical memory and national identity. The observations so far 

clearly show that the passage through the war is established in the Bulgarian national 

memory as a tradition that sets moral norms and rituals. And although this tradition 

has already been broken, it still serves as a model for the upbringing of the younger 

generations. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

КАЗАРМЕНИТЕ СПОМЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО И 

ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

Илия Вълев 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Резюме: В доклада се повдига въпросът за военноисторическата и 

културна стойност на спомените от казармата в периода след Втората 

световна война – времето, когато Българската армия преминава в 

мирновременен период на развитие. Въпросът има своята особена 

актуалност предвид на това, че наборната военна служба, която оказва 

силно влияние върху развитието на нашето общество и е оставила траен 

белег в него, днес е отменена. 

Важността от събиране на войнишките казармени спомени е 

особено голяма. Те са носители на историческа памет и на национална 

идентичност. Досегашните наблюдения ясно сочат, че преминаването през 

войниклъка е утвърдено в българската народна памет като традиция, 

която задава морални норми и ритуали. И макар че тази традиция е вече 

прекъсната, тя все още служи за образцов пример при възпитанието на 

младите поколения. 

Проблемът за опазването на българското културно-историческо наследство е 

сложен и многопластов, но и много важен. Една народна поговорка гласи, че „Народ, 

който не познава миналото си, няма бъдеще”. Тя обобщава смисъла на това колко е 

необходимо познаването и съхраняването на онези човешки творения (материални и 

нематериални), поради които ние сме днес тук и такива. Но дали ясно се разбира какво 

се крие зад културно-историческото наследство като понятие, като ценност, като нещо 

обществено или като нещо съкровено и лично? На този въпрос трудно би се 

отговорило, особено ако не се познават българската култура и етнопсихология. И това 

не е само в личен аспект. В това отношение голямо значение има позицията на 

държавната власт, както и водената от нея политика. Тя е тази, която задава 

официалните норми и правила, по които да се ръководи обществото. Без съмнение 

обаче, главен фактор в опазването на културно-историческите „старини” като 

наследство са нагласите и вярванията на българина за държавност, за родина, за роден 

край и бащино огнище, за род и семейство и разбира се – за тяхното запазване за 

бъдните поколения.  

Предложения тук текст е опит да насочим внимание към един особен дял от 

културното и историческото наследство на страната ни. Дял, който тепърва вероятно 

ще се осъзнае като културна ценност. Сега той почти не се мисли в подобен контекст. 

Става въпрос за спомените от казармата. За онези спомени, които не малко български 

мъже пазят в себе си от времето, когато са изпълнявали своя „дълг към Родината”, 

служейки в Българските въоръжени сили като наборни войници.  

Необходимо е да се уточни, че тук се визират войнишките спомени за периода 

след Втората световна война, т.е. когато българската армия преминава в 

мирновременен период на развитие. Това трябва непременно да се каже, тъй като 

условията, в които се развиват въоръжените ни сили дават силно отражение върху 

характера на спомените. А условията, в политически, икономически, социален или в 

който и да е друг аспект, след 1945 г. са корено различни, спрямо предходните години.  









 

 

Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 
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