ПРОФ. JOSEF VELENOVSKÝ PROF. JOSEF VELENOVSKÝ
– 160 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

– ON THE OCCASION OF HIS
160TH ANNIVERSARY

1858 – 1949

Палеоботаник, флорист, систематик, морфолог, миколог, бриолог
– това е най-кратката характеристика на този голям учен. Palaeobotanist, florist, systematics, morphologist, mycologist, bryologist
Роден е на 22 април 1858 г. в село Чеканице, близо до град Блатна, в Южна Чехия.
– this is the shortest expertise of this great scientist.
He was born on April 22, 1858 in the village of Čekanice, near the town of Blatna, in Southern Czech Republic.
Проф. Веленовски започва
своята флористична дейност,
Автор на първата Флора на България (1891).
свързана с България, през
Author of the first Flora of Bulgaria (1891).
1884 г., когато публикува
първия си принос за
Събира достатъчен по обем и разнообразие
българската флора,
материал и публикува 12 статии, в които освен
по материали събрани от Prof. Velenovský began his studies on the Bulgarian flora in 1884, нови за страната, описва и нови видове за науката.
when he published his first contribution on the materials collected
Анани Явашев, по това
He has collected enough plant material and has
by Anani Yavashev, at that time a techer in the town of Razgrad.
време учител в Разград.
published 12 articles in which he has described new
plant species for the country and for science.
Посещения в България
Visits to Bulgaria

Първо посещение (1885)
First visit (1885)

Второ посещение (1887)
Second visit (1887)

Трето посещение (1889)
Third visit (1889)

Tulipa rhodopea Velen.

Tragopogon balcanicus Velen.

Fritillaria stribrnyi Velen.

Primula deorum Velen.

Flora Bulgarica (1891)
Включва 2542 вида растения, от които
нови за науката, описани от Веленовски,
са 158, а нови за Европа – 22 вида.

Achillea thracica Velen.
Anthemis virescens Velen.

Campanula moesiaca Velen.

Flora Bulgarica. Supplementum I

It contains 2542 plant species, of which 158
species described by Velenovský were new
to science and 22 species are reported for
the first time to Europe.

През 1898 г., седем години след Флора на България,
Отново в България (1893)
Веленовски публикува допълнение към нея.
In 1898, seven years after the publication of the „Flora
Bulgarica.” Velenovský published „Supplementum I”.

Again in Bulgaria (1893)

Cъбира растения главно в низините и
предпланините и публикува още седем
приноса върху българската флора.
He collect plants mainly in lowlands and
foothills and published another seven
contributions to the Bulgarian flora.

Alkanna stribrnyi Velen.

След Supplementum I Веленовски публикува
Genista rumelica Velen.
Verbascum decorum Velen.
Onosma rhodopea Velen.
още 15 научни статии за флората на страната
After the Supplementum I Velenovský published another 15 ни, по материали, събрани от негови
articles reporting the Bulgarian flora, on materials, collected помощници. На тях, в знак на благодарност,
дава името на новоописани таксони.
by his collaborators to which gives the name of new taxa.

Хербариумът на Веленовски

В края на 19 в. той притежава найголемия хербариум от български
растения. Впоследствие го
подарява на Института по ботаника
при Карловия университет в Прага
(PRC). Там се съхранява и до днес,
заедно с типовете образци.

Saxifraga stribrnyi Velen.

The Velenovský’s herbarium

By the end of the 19th century
Velenovský has the richest herbarium
of Bulgarian plants. Later he donated Cytisus kovacevii Velen.
Hypecoum ponticum Velen.
Sempervivum erythraeumVelen.
it to the Institute of Botany of Karl
Общ принос за българската флора Total contribution to the Bulgarian flora
University in Prague (PRC) and is
still preserved there along with the Публикува 46 научни труда
Published 46 papers on the
other types of specimens. върху българската флора
Bulgarian flora (1884-1922)

Описва 560 нови таксона: 1 нов за науката род – Lepidotrichum; 295 нови вида; 36 нови подвида; 226 нови разновидности; 2 нови вида мъхове.
Described 560 new taxa: 1 new to the science genus – Lepidotrichum; 295 new species; 36 new subspecies; 226 new varieties; 2 new moss species.
Българската академия на науките (тогава Българско книжовно дружество) през 1904 г. избира проф. Веленовски за неин чуждестранен член. Той е почетен доктор на
Софийския университет и носител на българския орден „Св. Александър“. След избирането му за чуждестранен член на Българската академия на науките,
проф. Веленовски изпраща писмо за благодарност, написано от него на български език.
Български награди
Bulgarian awards
The Bulgarian Academy of Sciences (at that time the Bulgarian Literary Society) in 1904 elected Prof. Velenovský a foreign member. He is a Doctor Honoris Causa of the Sofia University and was
awarded the Bulgarian order of „St Alexander”. After his election as a foreign member of BAS, Prof. J. Velenovský sent a letter of thanks, hand writing by himself in Bulgarian.

