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BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES – PAST AND PRESENT 

Science for the Benefit of Society 

145 years of BAS 

Gabriela Yoncheva, Darina Ilieva, Daniela Atanasova 

Science Arcive of Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Library of Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Abstract: 

In 2014, according to an old and established tradition, the Bulgarian 

Academy of Sciences /BAS/ celebrated its next anniversary. Celebration is always 

about looking back at history, but it also brings us closer to current issues. 

The Bulgarian Academy of Sciences is one of the symbols of modern Bulgaria. 

During all the difficult but rich in content stages of its existence, the Academy 

develops and strengthens by following the democratic and patriotic covenants of its 

founders, preserving its original character as a spiritual center and temple of 

Bulgarian enlightenment. 

The celebration of the jubilee thematically recreates with documents the most 

important moments in the history of BLS (Bulgarian Literary Society), its growth into 

BAS, as well as its further development as a national research center with 

international recognition. 

BAS continues to carry out its research and public activities in accordance 

with “universal human values, national traditions and interests” and to promote 

“multiplication of the spiritual and material values of the nation” (Statute of BAS, 

1997). Nowadays, when the complex processes of globalization are taking place, BAS 

authoritatively presents to the world Bulgaria and its science and proves that we have 

always been and will be an integral part of Europe. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

БАН – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ 

Науката в полза на обществото 

145 години БАН 

Габриела Йончева, Дарина Илиева, Даниела Атанасова 

НА на БАН, ЦБ на БАН 

Резюме: През 2014 г., по стара и утвърдена традиция, Българската 

академия на науките /БАН/ отбеляза своя пореден юбилей. Честването 

винаги е свързано с поглед назад към историята, но то също така ни 

доближава до актуалните проблеми на съвременността.  

Българската академия на науките е един от символите на 

съвременна България. През всичките трудни, но богати по съдържание 

етапи от съществуването си, Академията се развива и утвърждава като 

следва демократичните и родолюбиви завети на своите основатели, 

запазвайки първоначалния си характер на духовно средище и храм на 

българското просвещение.  

Отбелязването на юбилея тематично пресъздава с документи най-

важните моменти от историята на БКД, прерастването му в БАН, както и 

нейното по-нататъшно развитие като национален научен център с 

международно признание. 

БАН продължава да извършва своята изследователска и обществена 

дейност в съответствие с „общочовешките ценности, национални 

традиции и интереси” и да съдейства за „умножаване на духовните и 

материалните ценности на нацията” (Устав на БАН, 1997). В днешно 

време, когато текат сложните процеси на глобализация, БАН представя 

авторитетно пред света България и нейната наука и доказва, че ние винаги 

сме били и ще бъдем неделима част от Европа. 

През 2014 г., по стара и утвърдена традиция, Българската академия на науките 

/БАН/ отбеляза своя пореден юбилей. Честването винаги е свързано с поглед назад към 

историята, но то също така ни доближава до актуалните проблеми на съвременността. 

Този юбилей ни задължава да осъзнаем отговорностите, които развитието на 

българския народ изправя пред нас да търсим нови познания в различни научни 

направления, да разпространяваме нови знания сред обществото. Тук е мястото да 

припомним, че едно от първостепенните задължения, очертани от създателите на 

Българското книжовно дружество /БКД/, е „разпространение на всеобщото 

просвещение и напредък у българския народ”. Цел благородна и народополезна, 

подкрепена с безкористната дейност на създателите на Дружеството и техните 

следовници. 

През есента на 1869 година никой не е бил в състояние да предвиди кога ще 

възкръсне България, но нашите основатели са имали прозрението да положат първия 

духовен стълб на българската държавност. Сред тях са учени, писатели, общественици, 

революционери, учители, които виждат в знанието сила, освобождаваща духа за 

културно издигане на нацията и приобщаването й към европейските ценности. 

Всяка благодарност за тяхното благородно дело би била непълна, но нека бъдем 

признателни и всеки от нас според силите си да допринесе за такова бъдеще на 

Академията, което да е достойно за нейното забележително минало. 

























 

 

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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