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близькосхідний інститУт (відомий ще як “інститут східних 
мов”). Заснований з метою підготовки дипломатичних кадрів незалеж-
ної україни у києві навесні 1918 заходами професорів Є.сташевського, 
П.Богаєвського та і.Бабата (вони ж були, послідовно, його ректорами). 
мав у своєму складі консульський і комерційний факультети. Програмою 
передбачалось опанування студентами мов, історії та культури близько- і 
середньосхідних та балканських країн. арабську і турецьку мови викладав 
т.кезма, перську – м.джафар та П.лозієв, історію – а.кримський. 1920 Б.і. 
реорганізовано в інститут зовнішніх зносин з навчальними циклами: близь-
косхідним, англосаксонським, германським, романським, слов'янським. 
у подальшому інститут перетворено на торговельно-промисловий тех-
нікум, при якому з 1924 функціонував Вищий семінар сходознавства ім. 
Н.Наріманова, де читалися лекції, доповіді, захищалися дипломні роботи. 
доробок семінару – видання “Востоковедение. etudes orientales” (1925), 
що містило матеріали л.левитського, Б.курца, і.Фальковича та інших схо-
дознавців. 1925 семінар об’єднався з аналогічним семінаром, що діяв при 
київському інституті народного господарства, після чого цей центр орієн-
талістики став філіалом утвореної 1926 в Харкові Всеукраїнської наукової 
асоціації сходознавства.
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болгарія, респУбліка болгарія (българия, республика 
българия) – республіка, розташована у південно-східній частині Європи, 
на сході Балканського півострова. Площа – 110 тис. 994 км2. межує: на 
півночі – з румунією, на півдні – з Грецією, на південному сході – з туреч-
чиною, на заході - з македонією, сербією та Чорногорією. східна части-
на країни має вихід до Чорного моря. столиця – місто софія. офіційна 
мова – болгарська. Населення – 7,7 млн. чол. (2007). 

територія сучасної Б. була заселена з часів палеоліту. Безпосередньо 
початок саме болгарської історії сягає 1 тис. до н. е. В цей час землі Б. насе-
ляли індоєвропейські племена, які грецькі джерела 8–6 ст. до н. е. назива-
ють фракійцями. Починаючи з 7 ст. до н. е. тут створюються давньогрецькі 
колонії – аполонія (тепер созопол), одесос (Варна), месембрія (Несе-
бир) та ін. На початку 5 ст. до н. е. виникає перша держава – одриське 
царство. у 1 ст. н. е. болгарські території були завойовані римом і, як на-
слідок, утворено дві провінції – мьозія (близько 15 р.) та Фракія (46 р.), 
які після розпаду римської імперії (395 р.) на Західну та східну увійшли 
до складу Візантії.


