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ПРОФ. Д-Р ИВАН БАТАКЛИЕВ

През 2013 г. се навършват 40 години от кончината на бележития български 
географ проф. Иван Батаклиев, чиято научна и творческа дейност дълги години 
тънеше в забрава или се споменаваше откъслечно. На 8 ноември 2013 г. се про-
веде семинар под наслов „Проф. д-р Иван Батаклиев“, организиран от депар-
тамент География на НИГГГ – БАН, на който присъстваха близки и родстве-
ници на проф. Батаклиев: синът му Тодор Батаклиев и неговото семейство и 
племенникът му Атанас Батаклиев гости от град Пазарджик: г-н Лъчезар Риков 
– директор на Регионалната библиотека, г-н Хачик Мардиросян – преподавател 
в Професионална гимназия по промишлени технологии, г-н Костадин Пампов 
– преподавател в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ както и настоящи и бивши 
учени и специалисти от департамента и СУ. Семинарът бе открит от доц. д-р Ма-
риан Върбанов – завеждащ департамента, който приветства присъстващите и 
даде думата на доц. д-р Георги Железов – зав. секция „Физическа география“, 
който направи изчерпателно изказване, свързано с живота и делото на бележи-
тия български географ проф. Иван Батаклиев. 

Иван Батаклиев е роден на 24 януари 1891 г. в гр. Пазарджик в многолюдно 
семейство (с девет деца), произхождащо от историческия Батак. До пети гимна-
зиален клас той учи в родния си град, а през 1909 г. завършва Пловдивска мъжка 
гимназия и през същата година се записва за студент в Софийския университет, 
където следва география и като втора специалност – история. 

Следват години, през които България участва във войните за национал-
но освобождение и обединение, и Иван Батаклиев заедно със студентското си 
обучение участва и във военните действия. Преди започването на Балканската 
война през есента на 1912 г. той е повикан за редовна военна служба в Трети 
артилерийски полк в гр. Пловдив и през пролетта на 1913 г. заминава за фронта 
край Кавадарци в Македония и взема участие във Втората Балканска война, за 
което е награден с кръст „За храброст“. След демобилизацията взема универ-
ситетските си изпити, а през 1914 г. довършва военната си служба в Школата 
за запасни офицери в Княжево с чин поручик. През учебната 1914–1915 г. Иван 
Батаклиев е назначен за гимназиален учител в Хасково и оттук започва негово-
то професионално развитие. При започването на Първата световна война през 
есента на 1915 г. е мобилизиран като командир на батарея и е на фронта до есен-
та на 1918 г. По време на войната започва да пише статии за обекти, през които 
е преминал – за долината на р. Козлудере, приток на р. Вардар, Серското поле и 
Орфанския залив на Бяло море, където е стигнал с батареята си, отпечатани във 
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в. „Балканска трибуна“. След демобилизацията през 1918 г. е преместен като 
учител в Пазарджик.

Като учител Иван Батаклиев пише първата си научна статия „Оризовата 
култура в Татар-Пазарджишкото поле“, отпечатана през 1921 г. в сп. „Ес-
тествена география“. През 1923 г. в резултат на продължителни проучвания на 
родния си град написва своя голям труд „Град Татар-Пазарджик. Историко-
географски преглед“ (444 стр.), рецензиран от професорите Анастас Иширков 
и Васил Златарски и издаден от Пазарджишката община. Главно въз основа на 
тази книга получава покана и на 29 май 1924 г. постъпва като асистент по ге-
ография в Катедрата по обща география и културно-политическа география, 
ръководена от проф. Иширков, и е четвъртият преподавател в специалността 
география след професорите Анастас Иширков, Жеко Радев и доцент д-р Крум 
Дрончилов. За повишаване на научната си подготовка през учебната 1927-1928 
г. специализира в Германия, в градовете Йена и Берлин. В същата катедра през 
м. юни 1930 г. е хабилитиран за доцент след конкурс, който той спечелва с хаби-
литационния си труд „Чепино. Специално-географски проучвания“, а през 1933 
г. става и неин ръководител. През същата година специализира и започва докто-
рантура във Виена, Австрия.

Иван Батаклиев е от инициаторите за обединяване на географите в страната 
чрез създаване на Българско географско дружество и негов втори председател 
след проф. Иширков през периода от 1934 до 1945 г. В този период с активното 
негово участие излизат 10 тома „Известие на Българско географско дружество“.
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От 1934 г., след внезапната смърт на проф. Жеко Радев, става директор 
на Географския институт в СУ „Св. Климент Охридски“. На Международния 
географски конгрес във Варшава през 1934 г. участва с научен доклад, а през 
м. февруари 1935 г. е назначен за професор. 

През 1936 г. проф. Иван Батаклиев е инициатор, организатор и главен се-
кретар на „IV конгрес на славянските географи и етнографи“ в София – съби-
тие, широко отразено в средствата за масова информация като най-голямото 
научно и културно събитие с международно участие от този род, провеждано 
дотогава в следосвобожденска България. Конгресът се е провел под върховното 
покровителство на държавния глава – Н.В. Цар Борис III, с участието на 323 
учени от 10 страни, в т.ч. около 200 чуждестранни. В чест на конгреса е издаде-
на и серия пощенски марки, а за организирането и провеждането му проф. Иван 
Батаклиев е награден с орден „Св. Александър“.

През 1938 г. е на шестмесечна специализация на собствени разноски във 
Франция, Великобритания и Холандия, където участва на Международния гео-
графски конгрес с научен доклад.

През учебната 1944–1945 г. е декан на Историко-филологическия факултет 
на СУ. Участва в комисии на Министерство на външните работи, провеждащи 
конкурсни изпити за дипломатически аташета.

Още през 40-те години проф. Батаклиев изтъква предимствата на геопо-
литическото разположение на България. Неговите аргументи от исторически, 
икономически и етнически характер за принадлежността на Западна Тракия 
към България са използвани в Париж през 1947 г. от българската делегация, 
която заминава да защитава българската национална клауза срещу претенциите 
на Гърция за Родопите при сключване на мирния договор след края на Втората 
световна война. Неочаквано, на 10 октомври 1947 г. проф. Иван Батаклиев е 
уволнен от СУ (без право на пенсия и на купони за храна), като мотивът е поли-
тически – за „великобългарска противонародна дейност“ и за социалдемокра-
тическата му партийна принадлежност от студентските години. 

Проф. Иван Батаклиев намира физически и морални сили да продължи 
своите научни занимания на собствени разноски. Публикува редица статии в 
наши и чуждестранни издания. Голям брой от тях са посветени на родния му 
край Пазарджик. Публикува и научнопопулярни статии в много вестници като 
„Дъга“, „Мир“, „Зора“, „Свободен народ“, „Кооперативна защита“ и в пазар-
джишките – „Лъча“ и „Подем“, а през последните 10–15 години от живота му 
– в окръжния орган „Септемврийско знаме“. През този период проф. Ив. Батак-
лиев завършва и своя капитален труд „Пазарджик и Пазарджишко. Историко-
географски преглед“ (814 стр.), върху който работи от 1925 до 1966 г. Книгата е 
издадена през 1969 г. и е уникално обстойно изследване, каквото не притежава 
нито един друг български град до момента. За тази му народополезна дейност, 
за изучаване на географските условия и историческото минало на Пазарджиш-
ко, отразени в много трудове, през 1970 г. е удостоен с орден „Св. Св. Кирил и 
Методий“.

Проф. Ив. Батаклиев е бил член-кореспондент на географските дружества 
в Берлин, Прага, Белград, Вюрцбург, Грайфсвалд, Български археологически 
институт  и действителен член на Тракийския научен институт и Съюза на на-
учните работници. 
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Многопластовото и научно творчество на проф. Ив. Батаклиев е представе-
но от: методика на географските изследвания и образование; географски и ис-
торико-географски изследвания на населението, на отделни селища и райони; 
географски изследвания на поречията и на черноморското крайбрежие; иконо-
мическа и аграрна география; географска трактовка за развитие на характерни 
земеделски култури и индустрията в България; политико-географски и геопо-
литически изследвания на различни области у нас и чужбина; биографични бе-
лежки за известни наши географи и историци. 

Проф. д-р Иван Батаклиев  е първостроител на модерната българска антро-
погеография, като разглежда не само взаимодействието между човека и приро-
дата, а и по-новото схващане за последиците от това взаимодействие. Полага 
основите на ландшафтното изучаване на България. Задълбочава изследванията 
в областта на икономическата и аграрната география. С научното си дело дораз-
вива политическата география у нас и се счита за основоположник на геополи-
тиката в България.

През дългогодишната си преподавателска дейност проф. Батаклиев изнася 
лекции по: обща стопанска география; антропогеография; география на Бъл-
гария и другите балкански страни; география на континентите; география на 
селищата; политическа география; история на географските открития; ентогра-
фия и културна география. 

Проф. д-р Иван Батаклиев почива на 15 декември 1973 г. Провъзгласен 
е посмъртно за почетен гражданин на Пазарджик, на негово име са наиме-
новани улица и училище в града. Научната му дейност е чествана в рамките 
на конференцията на българските географи през 1990 г. в Габрово. В израз 
на признание за значителния му принос за българската наука през месец май 
1998 г., във връзка честванията на 100 години от основаването на специалност 
„География“ в СУ, една от аудиториите в Ректората е наименована „проф. д-р Иван 
Батаклиев“.

В края на своето изказване доц. д-р Георги Железов сподели, че съвремен-
ните учени географи изпитват вина за дългата забрава на този виден географ, 
чието богато творчество и житейски опит го нарежда в първите места на ви-
дните наши общественици и учени. Той поздрави гражданите на Пазарджик 
за това, че винаги са поддържали  жив спомена за проф. Батаклиев, издигайки 
паметник, назовавайки училище и улица в града с неговото име.

Доц. д-р Г. Железов изказа пожелание честването на такива учени, чиито 
имена и дейност по различни причини са били забравени, да бъде възродено 
като традиция, за да може техните дела да станат достояние на бъдещите поко-
ления географи.

След него думата бе дадена на гл. асистент д-р Валентин Михайлов. В свое-
то изказване той акцентира върху публикационната дейност на проф. Батаклиев 
и посочи, че високата научна ерудиция на този голям географ му позволява да 
прави изследвания в различни области на географското познание: физическа гео-
графия; география на населението и селищата; стопанска география; политиче-
ска география и геополитика; регионална география на България; биографич-
ни статии, посветени на големи български учени-географи. Д-р В. Михайлов 
отбеляза, че голямо въздействие върху научните възгледи на проф. Батаклиев 
оказва немската школа в антропогеографията и геополитиката и с основание 
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той е смятан за основоположник на геополитиката в България. Най-значимите 
му трудове в тази област са написани и публикувани в края на 30-те и началото 
на 40-те години на ХХ в. Някои от тях представляват задълбочени политико-
географски изследвания не само на България и на отделни нейни региони, но 
и далеч отвъд нейните граници. От заглавията и съдържанието на тези публи-
кации личи, че проф. Батаклиев успява да улови духа на времето, в което жи-
вее, концентрирайки се върху важни проблеми на европейската, евразийската 
и глобалната геополитика. С тези свои трудове той отразява редица актуални и 
съдбоносни за своето време проблеми на европейската и световната геополити-
ка, като не пропуска да подчертае и тяхното значение за съдбата на България. 
Проф. Батаклиев изтъква значимостта на географското положение на страната 
ни за нейната съдба и историческо развитие. Положението на България в източ-
ната част на Балканския полуостров, в непосредствена близост до Мала Азия, 
е било фактор за редица исторически злини, които е преживял българският на-
род, включително гръцкото и турското робство. Въз основа на обективни гео-
графски предпоставки определя България като „най-балканската страна“. По 
това време България е единствената държава, разположена изцяло на Балкан-
ския полуостров, а Балканът, „българската планина“, се намира на наша терито-
рия. Задълбочените познания на проф. Батаклиев в областта на геополитиката 
намират обществено признание. Много от тезите му са използвани на мирните 
преговори в Париж през 1947 г. от българската делегация, за да бъдат защитени 
националните интереси на страната срещу претенциите на Гърция за Родопите. 
Във връзка с тази тематика д-р В. Михайлов се спря по-конкретно върху една от 
най-значимите и иновационни разработки на проф. Батаклиев – студията „Раз-
витие и същност на политическата география и геополитика“, публикувана в 
„Годишник на държавното висше училище за финансови науки“, 1940–1941, 
т. 1. Може да се каже, че това е първото системно осмисляне на същността на 
геополитиката в българската география. Основният акцент в студията е върху 
появата и развитието на политикогеографските и геополитическите концепции 
в немската школа, като представя идеите на Ратцел, Хаусхофер, Цек, Кребс и 
други географи. Освен това проф. Батаклиев представя особеностите на геопо-
литиката във Франция, Англия, Италия, Полша и др.

В заключение д-р Михайлов добави, че със своето богато научно наслед-
ство, с научната и преподавателската си дейност в СУ, с активната си работа 
като член и ръководител на БГД проф. Иван Батаклиев се нарежда сред водещи-
те български географи на ХХ в. Част от неговите трудове поставят началото на 
геополитиката в България и несъмнено те представляват част от класическото 
наследство на българската географска наука, което следва да бъде грижливо 
опазвано, разпространявано и предавано на следващите поколения. 

Водещият семинара – доц. д-р Мариан Върбанов, даде думата на сина на 
проф. Иван Батаклиев – г-н Тодор Батаклиев, който сподели спомени за баща 
си, за отношението му към колегите и студентите, към близките и приятелите, 
за някои съдбовни житейски моменти и за стъпките в професионалното му из-
растване и научната кариера. Домът им винаги е бил отворен и в него студенти-
те, които проф. Батаклиев е чувствал като много близки, са били добре дошли 
по различни поводи. Той е насърчавал и подпомагал всички ученолюбиви сту-
денти, без да прави разлика според политическите им убеждения. Характерно е 
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да се отбележи, че студентите от БОНС – прогресивна студентска организация, 
са го канили да присъства на техни събрания, защото със своя авторитет ги е 
предпазвал от агресивното поведение на членове от Легионeрска, Ратническа и 
други националистически организации.

Неговото партийно безприестрастие се е потвърдило и при привличането 
преди 9 септември 1944 г. на членове на Българската комунистическа партия, 
каквито са били Живко Гълъбов, Петър Пенчев, Игат Пенков, за асистенти и 
преподаватели в Географския институт на СУ. Близки са били отношенията му 
и с големите български географи доц. Гунчо Гунчев, професорите Димитър 
Яранов и Любомир Динев. Най-голямо уважение и почит е изпитвал към него-
вия учител и патрон проф. Анастас Иширков, който е бил близък и чест гост на 
семейство Батаклиеви.

Във връзка с научната си ориентация проф. Батаклиев е поддържал близки 
контакти и с професори историци от по-старото поколение – Петър Мутафчиев, 
Янко Тодоров, Рафаил Попов, Светозар Георгиев, както и с изтъкнатите за свое-
то време историци Иван Пастухов, Иван Орманджиев и др. Близки познанства 
е имал и с професорите Ив. Дуйчев, Ив. Бешевлиев и Димитър Ангелов. Тези 
контакти са били неизбежни, тъй като в първата половина на миналото столетие 
специалността География е била към Историко-филологическия факултет а СУ, 
на който проф. Батаклиев е декан през 1944–1945 г. През този период антропо-
географията, политическата география и геополитиката не са били третирани 
като антинаучни и реакционни науки, за каквито за смятани по-късно, поради 
което връзките с историята и археологията не са били по-малки от тези с ес-
тествените науки, като геология, геоморфология и др. 

Най-значимата обществена изявява на проф. Ив. Батаклиев е, че като ра-
детел на славянското единство е инициатор и главен организационен секретар 
на ІV Конгрес на славянските географи и етнографи през 1936 г., проведен в 
България. Конгресът е бил широко отразен в средствата за масова информация 
като най-голямото и културно събитие от този род, провеждано дотогава в сле-
досвобожденска България. Както бе споменато по-горе, той е награден за тази 
негова активност с орден „Св. Александър“.

Авторитетът на учения Иван Батаклиев е бил наистина голям, защото след 
отстраняването му от университета през 1947 г. изброените учени историци, 
както и геолозите професорите Еким Бончев, Страшимир Димитров, Цонко Ди-
митров и др., не са престанали да се отнасят към него с нужното уважение, за 
разлика от някои учени от Географския институт. Близки контакти проф. Бата-
клиев е поддържал и с изтъкнатия етнограф проф. Христо Вакарелски, както и 
с чуждестранни учени – изтъкнатите географи Херберт Луис, Хасингер, Бивър 
и Райли, Станислав Павловски, с които той се е запознал по време на междуна-
родните географски конгреси.

Неуморната работа на проф. Батаклиев е съпроводена с чувството на ис-
торическа значимост на изпълняваното дело и отговорност пред бъдещето. 
Фалшивият блясък на светския живот, желанието за високи административни 
и държавни постове и слава за него не са изкушения. Наред с географската 
нука и научната му работа, която е  смисълът на живота му, той обича и род-
ния си край. Значителна част от неговото научно наследство е посветено на 
родния му край. В потвърждение на това е капиталният му труд „Пазарджик 
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и Пазарджишко“, за съставянето на който работи усърдно през последните го-
дини от живота си. 

С целия си житейски опит той остава в спомените на близките и добро-
желателите си като трудолюбив и неуморен научен работник, винаги честен и 
справедлив с думи и дела. На своите заместници научни работници и почита-
тели той завеща с целокупната си дейност и научно творчество възрождеска 
преданост към народа и България.

Настоящият семинар е втората обществена изява, отразяваща дейността и 
заслугите на проф. Батаклиев за развитието в различни области на географската 
наука в България след Националната географска конференция, проведена през 
1990 г. в Габрово. За неговия живот и дейност са публикувани обстоен доклад 
от покойния чл.-кор проф. Тодор Христов (кн. 6 на сп. „Обучението по геогра-
фия“, 1990 г.) и статията на проф. д-р Марин Деведжиев „Съдбата и геополити-
ческото наследство на Иван Батаклиев“ (бр. 6 на сп. Геополитика, 2009 г.). 

След приключване на изказването на г-н Тодор Батаклиев доц. д-р Мариан 
Върбанов му връчи приемно-предавателен протокол за книгите, които семей-
ство Батаклиеви дарява на библиотеката на департамент География на НИГГГ.

След Тодор Батаклиев думата бе дадена на г-н Лъчезар Риков – директор на 
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, който приветства семинара от 
свое име и от името на кмета на гр. Пазарджик и подари на департамент Геогра-
фия „Иван Батаклиев (1891–1973) – библиография“, специално издадена през 
2011 г. по повод 100-годишнината от рождението му. 

Доц. д-р М. Върбанов направи предложение за провеждане на междуна-
родна конференция с участието на общината и обществеността на Пазарджик, 
посветена на името и творчеството на проф. Иван Батаклиев.

Изказване направи и г-н Х. Мардиросян – преподавател по история, който 
сподели, че е работил с много любов и желание за създаването на библиогра-
фията, посветена на проф. Батаклиев, и определи като скодоумие това, което 
е нанесено след 9 септември 1944 г. на този голям българин. Той благодари за 
поканата за участието в семинара и подкрепи предложението за провеждане на 
международна конференция, която да се състои в Пазарджик.

Г-н К. Пампов – преподавател в Езиковата гимназия в Пазарджик, сподели 
своето впечатление от творчеството на проф. Батаклиев, за интердисциплинар-
ния характер на изследванията му, за големия му принос за историко-географ-
ските проучвания на Пазарджик и Пазарджишкия край и изясняване на някои 
местни наименования. К. Пампов подчерта, че проф. Батаклиев е станал поче-
тен гражданин на Пазарджик приживе. За града и обществеността е традиция 
да се отбелязват годишнини на видни българи, родени в него, какъвто например 
е Стефан Захариев – възрожденец и просветител, на чието дело, свързано с из-
следване Пазарджик и района му, проф. Батаклиев е продължител.

Доц. д-р М. Върбанов в заключение на семинара благодари за участието на 
гостите от Пазарджик, за дарените от семейство Батаклиеви книги, подари от 
името на департамент География бр. 4/2009 г. на сп. „Проблеми на география-
та“, в който има поместен материал за живота и дейността на проф. Батаклиев, 
и изказа удовлетворение от факта, че с този семинар е поставена традиция, чрез 
която творчеството и делата на такива видни българи, какъвто е проф. Иван Ба-
таклиев, ще се възродят и ще бъдат достояние за бъдещите поколения. 
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Няколко дни по-късно във вестник „Пазарджишка Марица“ излезе отзив за 
на семинара с кратко представяне на дневния ред и на основните изказвания, 
като е анонсирано предложението за провеждане на Международна конферен-
ция, посветена на почетния гражданин на Пазарджик проф. Иван Батаклиев.
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