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ДО КОЛЕКТИВА HA НАЦИОНАЛНИЯ
АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ
ИЕМПАМ-БАН, СОФИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР КАДИЙСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ,
За мен е особено удоволствие и чест от името на академичната общност на Медицински
Университет - Пловдив и лично от свое име да изкажа най-сърдечните поздравления и
благопожелания по повод 10-годишиия юбилей на Националния антропологичен музей. Вече
цяло десетилетие музеят дава възможност на хората да се докоснат до притежаващите
сакрална стойност веществени и документални следи, пази жив спомена за предците ни,
оставили трайна следа в нашата история.
През всичките години на своята история учените от Музея извършват упорито и
неуморно фундаментални и приложни изследвания в областта на антропологията. Представят
се оригинални антропологични реконструкции и експонати и се популяризират съвременните
антропологични знания с цел да се съхрани националната памет и идентичност в съответствие
с приоритетите „Национална идентичност" и „Културно-историческо наследство".
Поздравявам Ви, че през годините качеството и престижът на Вашата научна дейност
непрекъснато се повишава и продължава да бъде на много високо ниво, доказателство за което
са многобройните цитирания от учените по света.
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В светлината на юбилея желая от сърце авторитетът на Музея сред научните среди да
расте, да се разширява присъствието му в обществото и утвърди достойното място на
българския учен!
Пожелавам Ви крепко здраве, много сили и дръзновение в стремежа към високи
професионални успехи и постижения в осъществяването благородната ви мисия.

Честита и светла годишнина!
Нека доброто да води делата ни!
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