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ДО
ДИРЕКТОРА 
И СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ИНСТИТУТА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И 
АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ 
С О Ф И Я

Поздравителен адрес
Уважаеми г-н Директор,
Уважаеми колеги,

Приятно задължение и удоволствие за мен е да Ви поздравя от името на 
Ръководството на Българската академия на науките и лично от мое име, по случай 10- 
годишнината от създаването на Националния антропологичен музей към Института по 
експериментална морфология, патология и антропология при БАН.

Националният антропологичен музей е най-младият в системата музеи на БАН, 
дете всред столетниците - Националният природонаучен музей, Националният 
археологически музей и Етнографският музей. В него обединяват постижения и 
открития учените антрополози и археолози от двете научни направления на БАН -  
„Биомедицина и качество на живот“ и „Културно-историческо наследство и национална 
идентичност.
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За кратката си 10 годишна история, НАМ се утвърди като уникална научна и 
културна институция с ярък принос за съхранение на националната памет и 
идентичност. Експозицията на музея е мост между миналото и настоящето, където се 
срещат експонатите от праисторическата и тракийската цивилизации, от българското 
средновековие и Възраждане до физическите типове, съставящи населението на 
съвременна България. Тук е мястото да изразя нашето дълбоко уважение към делото на 
чл.-кор. д-р Йордан Йорданов -  автор на антропологичните реконструкции на главата 
по черепа на владетели от древността, на бележити българи и възрожденци. В музея 
оживяват образите на тракийската принцеса - еталон за женска красота, на цар Самуил 
и цар Калоян, на Любен Кравелов, Бачо Киро, Георги Раковски, Захари Стоянов и др. С 
представянето им из цялата страна, те стават достояние за всеки българин и 
чуждестранен гост.

Ръководството на БАН високо оценява Вашия принос и Ви пожелава здраве, 
ползотворна работа, успехи, творческо вдъхновение и все по-високо национално и 
международно признание!
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С уважение.
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Председател на БАН: 

/Акад. Юлиан Ревалски/
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