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Описът включва документи от 1885 г. до 1943 г.
Съдържа 7 листа

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
ЗА ФОНД № 153К „ИВАН АНДРЕЕВ ГЕОРГОВ“
(1862-1936)
Иван Георгов е роден на 7 (19) януари 1862 г. в град Велес. Учи във
Виена гражданско и педагогическо училище (1875-1881 г.). Следва философия
в Йена (1883-1885, 1886-1888 г.)

и Женева (1885-1886 г.), като завършва в

Йена. Защитава докторат в Лайпцигския университет (1889 г.). През 1902 г. е
избран за действителен член на БКД. В периода 1928-1936 г. е председател на
Историко-филологичния клон на БАН. Преподавател в Софийския университет,
професор и титуляр на катедрата по история на философията (1892-1934 г.).
Води курсове по педагогика, логика, немски език. Два пъти е декан на
Историко-филологическия факултет (1900-1901, 1908-1909 г.). На няколко пъти
е избиран за ректор на Висшето училище (по-късно Софийски университет)
(1898-1899, 1905-1906, 1916-1917, 1918-1919 г.). Участва в цензурната секция
на Военното министерство (1912-1913 г.), както и в Съюза на българските
учени,

писатели

и

художници

(1917-1918 г.).

Член-кореспондент

на

Националния институт и на Института „Жан-Жак Русо“ в Женева от 1910 г.,
както и на редица други чуждестранни организации. След Първата световна
война става член на Националния комитет на Съюза на емигрантските
организации в България. Избран е за председател на Македонския научен
институт (1924-1930 г.). Награждаван с орден „За гражданска заслуга“ 5 ст.
(1892 г.) и 3 ст. (1905 г.). Като изследовател работи главно в областта детската
психология, педагогиката, етиката и лингвистиката. Публикува изследвания,
посветени на философията и учебното дело: „Що е съвест“ (1902), „Първите
начала на езиковия израз за самосъзнанието на децата“ (1905), трудове от
поредицата „История на философията“ (1925-1936), „Поглед върху развитието
на университета“ (1929); превежда „Учебник по етика“ от П. Жане (1898).
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Обнародва издания, свързани със съдбата на македонските българи „Днешното положение в Македония под сръбска и гръцка власт и Обществото
на народите“ (1925), „La Question macédonienne“ (1926).
Архивните документи на Ив. Георгов идват в НА-БАН посредством две
отделни постъпления. През 1965 г. синът на Георгов - Владимир Георгов дарява
на архива няколко документа, между които и фотографиите на баща му.
Другата част от фонда е приета като допълнително постъпление през 1984 г.
Това са документи, откупени от Я. Петров - свободен аспирант в Института по
история. Част от архивните документи, принадлежащи на Иван Георгов се
съхраняват в ЦДА. Личният архив на Георгов, съхраняван в НА-БАН, се състои
от 8 (осем) архивни единици.
За изработването на историческата справка са използвани: Иван Кацарски
„Иван Георгов. Очерк“. С., 1988; Димитър Михалчев „Иван А. Георгов. По
случай 70-годишната“, „Философски преглед“, С., 1932; Бъчваров Милчо,
Латьо Латев „Из архивата на Иван Георгов“, Философска мисъл, кн. 6, 1981;
Добрин Тодоров „Иван Георгов - основоположник на модерното философско
образование в България, Годишник на Минно-геоложкия университет „Св.
Иван Рилски“ Том 49, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2006; „100
години Българска академия на науките 1869-1969. Том І. Академици и членовекореспонденти“. С., 1969, както и материали от неговия архив.
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Класификационна схема
на фонд № 153К „Иван Андреев Георгов“

I. Документи от биографичен характер
I.1. Материали от юбилеи (а.е. 1).
ІІ.Документи от творческата дейност
II.1. Публицистични трудове на Иван Георгов (а.е. 2).
IІІ.Кореспонденция
III.1. Писма до него (а.е. 3-4).
IV.Фотографски материали
IV.1. Фотографии на Иван Георгов (а.е. 5-7)
V.Материали на други лица
V.1. Материали на други лица (а.е. 8)
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№ Индекс
по
на
Заглавие на архивната единица
класиф.
а.е. схема
1

2

1

І.1

2

ІІ.1

3

ІІІ.1

3

I. Документи от биографичен
характер
1. Материали от юбилеи.
Статия на Иван Георгов „Pro domo
sua“ („За своя дом“). По повод
статията на Димитър Михалчев
„Иван А. Георгов. По случай 70годишнината“, публикувана във
„Философски преглед“. На гърба:
материали
за
древногръцката
философия и др. теми.
Публ. във Философска мисъл, кн. 6,
1981.
[София]
Ръкопис,
чернова.
II.Документи от творческата
дейност
1. Публицистични трудове на Иван
Георгов
Иван
Георгов
„La
Question
macédonienne“. Sofia, 1926. С
бележки на автора.
София.

Крайни

Брой

дати

листа

4

5

1932 г.

14 л.

1926 г.

64

Забележка
6

стр.

Оригинал. Печатно, ръкопис. Френ
ски ез.
ІIІ. Кореспонденция
1. Писма до него
Писма от Жорж Десбон (Georges 18 февр.- 12 л.
Desbons) до Иван Георгов. Относно 17 март
публикуването на книгата „La
1931 г.
Question macédonienne“, за интереса
към проблемите в Македония от
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№ Индекс
Крайни
по
на
Заглавие на архивната единица
дати
класиф.
а.е. схема
страна на френски и белгийски
политици. Приложени са бележките
и корекциите на Десбон към „La
Question macédonienne“.
Париж-София.
Оригинал. Машинопис, ръкопис.
Френски ез.
4

ІІІ.1

5

IV.1

6

IV.1

7

ІV.1

8

V.1

Брой
листа

Забележка

Писмо от Иван Саръилиев до Иван 5
ян. 2 л. л.1 е плик.
Георгов. Поздравява го по случай 1932 г.
70-годишната му и 50-годишнината
от научната му дейност, изразява
възхищение от неговата личност.
Ню Йорк-София.
Оригинал.
Ръкопис.
IV Фотографски материали
1. Фотографии на Иван Георгов
Снимка на Иван Георгов. Полуфиг. 25 окт.
1 л.
С
Йена. Фотограф: Фредерик Хаак, 1885 г.
надпис на
хоффотограф. 10 Х 6,4 см.
гърба.
Снимка на Иван Георгов. Полуфиг.
б.д.
13 Х 8,5 см.
Б.м.
Снимка на Иван Георгов. Полуфиг.
б.д.
32 Х 24 см.
Б.м.
V Материали на други лица
1. Материали на други лица
Грамота за награждаването на 31 март
проф. Иван Хаджов с ордена на 1943 г.
Независимата хърватска държава
„Орден на короната на крал
Звонимир“ 1-ва степен“.

1 л.

1 л.

1 л.

5

№ Индекс
по
на
Заглавие на архивната единица
класиф.
а.е. схема
Загреб

Крайни

Брой

дати

листа

Забележка

Оригинал. Печатно. Хърватски ез.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ :
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/ цифром /

/ осем / архивни единици
/ словом /

ИЗГОТВИЛ:….........................
/………………./

ДАТА:…………………
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ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ:

Десбон, Жорж - а.е. 3
Михалчев, Димитър - а.е. 1
Саръилиев, Иван - а.е. 4
Хаак, Фредерик - а.е. 5
Хаджов, Иван - а.е. 8

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ:
Загреб - а.е. 8
Йена - а.е. 5
Ню Йорк - а.е. 4
Париж - а.е. 3
София - а.е. 4
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