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Българска академия на науките

Национален статистически институт

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНАТА
ГОДИНА НА СТАТИСТИКАТА
Организацията на обединените нации обяви 2013 година за Международна година на статистиката, за да подчертае нейната изключителна роля като
наука и практически инструментариум в съвременното развитие на новото
информационно общество. Статистическите изследвания са в основата на
всички управленски решения в организацията на икономиката, държавата
и обществото. Теорията на вероятностите и математическата статистика са
естествен фундамент на природните и обществените науки и играят важна
роля при техните приложения.
Световната кампания съдейства за повишаване на културата на ползване
на статистическата информация и предизвика интереса не само на научните
среди, бизнеса, медиите, политиците и работодателите, но и на цялото общество към статистиката като наука и практическо приложение. През 2013
г. под егидата на Международния статистически институт в целия свят се
организираха много конференции, семинари, доклади, тържествени чествания и други прояви.
България се присъедини и активно участва в глобалната инициатива
„2013 - Международна година на статистиката”, като целта беше да се затвърди мястото и ролята на българската статистика за развитието и утвърждаването на европейската и световната статистическа практика. Българската научна и статистическа общност се включи активно в този процес.
Едно от заключителните събития бе провеждането на тържествено честване, което се състоя на 26 ноември 2013 г. в Големия салон на Българската
академия на науките.
Организатори бяха Институтът по математика и информатика - БАН, Националният статистически институт съвместно с Факултета по математика
и информатика - СУ „Св. Климент Охридски”, и Българското статистическо
дружество.
Научният форум беше открит от проф. д.м.н. Евгения Стоименова - научен секретар на БАН.
Заместник-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов и председателят
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на НСИ д-р Ренета Инджова приветстваха присъстващите и подчертаха
важността на сътрудничеството между двете институции за подобряване
на бъдещата работа в областта на статистиката, математиката и информатиката; необходимостта да се работи за повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички
сфери на обществото, за популяризиране на статистиката като професия
особено сред младите хора; да се насърчава творчеството и развитието на
статистическата наука, като с общи усилия се постигне напредък в образоването на обществото по отношение на приноса на статистиката и на статистиците; да се насърчават младите хора да учат и работят в областта на
статистиката.
Поздравителни адреси по повод честването изпратиха Президентът на
Република България Росен Плевнелиев и министър-председателят Пламен
Орешарски. Приветствия отправиха чл.-кор. Юлиан Ревалски, директор
на Института по математика и информатика - БАН, доц. Евгения Великова, декан на Факултета по математика и информатика - СУ „Св. Климент
Охридски”, акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците,
доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, Саша Безу-ханова, основател на
„Български център на жените в технологиите”, и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.
Научни доклади представиха:
Проф. д.м.н. Николай Янев (ИМИ - БАН) - „Статистиката като наука,
изкуство и култура“.
Арслан Ахмедов (главен експерт, НСИ) - „Географските информационни
системи като част от статистическия производствен процес на НСИ“.
Доц. д-р Марусия Божкова (ръководител на катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика”, Факултет по математика и информатика в СУ „Св. Климент Охридски”) - „Образованието по статистика във
Факултета по математика на СУ”.
Иван Балев (директор на дирекция „Демографска и социална статистика”, НСИ) - „Съвременни предизвикателства пред статистиката в модерния
свят”.
На тържественото събрание присъстваха академици и член-кореспонденти, статистици, представители на академичната общност и на бизнеса.
Музикален поздрав към всички участници и гости отправиха ученици от
Националното музикално училище „Любомир Пипков”.
Във фоайето на БАН беше организирана изложба „Статистика 2013“. На
широката публика бяха представени най-важните и основополагащи документи за институцията, извършваща статистическа дейност в България.
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Акцентите бяха поставени върху статистическите издания, които са част от
книжовното, научното и културното наследство на България.
Посетителите се запознаха с най-старите оригинални издания от провежданите статистически наблюдения в страната - преброяване на населението, статистика на образованието, земеделска статистика, статистика на
външната търговия, статистика на домакинските бюджети, съдебна статистика, статистика на изборите за народни представители.
В изложбата бяха представени и оригинални издания на Международния
статистически институт, Кралското статистическо дружество на Великобритания, Американската статистическа асоциация, Евростат, ООН и други
международни организации.
Дългогодишната дейност на Българската академия на науките беше
представена със серия от публикации.
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