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Александър Александрович Сейтов
(1943 – 2005)
Ст. н.с. д-р по философия Александър Александрович Сейтов бе член
кореспондент на Международната академия по информатика към Организацията
на Обединените нации.
Той беше и дългогодишен заместник директор на Руския културноинформационен център (РКИЦ) в Република България и завеждащ Научнотехническия отдел на Центъра.
Неговата кариера на учен и организатор на науката е свързана освен с
РКИЦ и с Института за системен анализ (Москва, РАН – известен като Институт
на академик Д. М. Гвишиани. Под редакцията на акад. Гвишиани и на българския
учен акад. Азаря Поликаров беше издадена фундаментална колективна рускобългарска монография по глобални проблеми, където беше публикувана и студия
на д-р А. Сейтов – Изд. "Наука и изкуство", София, 1980.)
А. Сейтов беше инициатор и активен участник в организирания при
РКИЦ Клуб "Сахаров" постоянно действащ семинар с председател акад.
А. Поликаров, (а след неговата смърт с председател проф. Лалов.)
А. Сейтов подържаше изключително богати контакти с български
интелектуалци. С негово непосредствено съдействие бяха организирани кръгли
маси, научни конференции (на територията на РКИЦ) по проблеми те на
Балканите и в частност с българо-македонските връзки; социалните конфликти в
постсоциалистическите страни; проблемите

на устойчивото развитие и много

други актуални научни и приложни проблеми.
Трудно е да бъдат изброени всички български научни институции, с
които той контактуваше и на които оказваше конструктивно организационно и
научно сътрудничество. (Между тях са Института за философски изследвания,
Института по социология, Великотърновския университет, Фондация "Славяни" и
др.) Неговите организационни възможности и всеотдайност бяха многократно
приветствани

от

институции

и

личности,

с

които

той

перманентно

комуникираше.
Той бе радетел не само на руско-българските връзки, но и на
отношенията между всички балкански народи и държави, което обективираше

организационно

и

научно

чрез

личното

си

участие

в

подготовката

и

провеждането на десетки международни форуми.
Кончината на ст.н.с. А. Сейтов е тежка загуба в частност конкретно и за
българската социология, доколкото той беше персонално обвързан с нейното
развитие и с нейните проблеми. Прочее, той бе задграничен член на
редакционния съвет на спис. “Балкани-21”.

Редколегията

и

Редакционният

съвет

на

списанието

изказват своите безкрайни съболезнования за непрежалимия за
тях колега и приятел.
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