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Национална конференция с международно участие „Геонауки 2018“, посветена  
на 160 години от рождението на Херменгилд Шкорпил и 105 години от рождението 
на академик Иван Костов

На 6 и 7 декември 2018 г. в Аулата на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ се проведе Националната 
научна конференция с международно участие „Геонауки 
2018“. Тя беше посветена на 160 години от рождението на 
Херменгилд Шкорпил (1858–1923) и 105 години от рожде-
нието академик Иван Костов (1913–2004).

Вацлав Херменгилд (Херман) Шкорпил е роден на 8 
февруари 1858 г. в гр. Високе Мито (Чехия). Дипломира се 
в Техническия университет в Прага и в Лайпцигския уни-
верситет. Пристига в България през 1879 г. и в продълже-
ние на 27 години е учител в Пловдив, Сливен, София, Русе 
и Варна. Заедно с братята си Карел и Владислав, той е сред 
основоположниците на българската археология и музейно 
дело. Херман Шкорпил е първият уредник на Варненския 
археологически музей, основател на музея в Сливен и на 
природонаучния музей в Русе. Той е автор на първата гео-
ложка карта на Източна Румелия (1882), на трудове върху 
праисторията, паметниците и манастирите от Ранното и 
Късното средновековие в Източна България (1887–1914), 
първото обобщение върху географията и статистиката на 
Княжество България (1892, заедно с Карел Шкорпил) и 
на изследвания върху карстовите явления (1900, заедно с 
Карел Шкорпил). Признание за научните постижения на 
Херман Шкорпил е членството му в Българския, Руския 
(Цариград), Германския и Австрийския археологически 
институт и Природо-изпитателното дружество в Петроград 
(Русия). Херман Шкорпил умира на 25 юни 1923 г. и е по-
гребан край развалините на раннохристиянската базилика 
в местн. Джанавара до кв. Аспарухово, гр. Варна, известна 
днес като Шкорпиловата базилика. Заедно с братята си из-
вършва активна и широка народополезна дейност и остава 
искрен приятел на България до края на живота си.

Академик Иван Костов е роден на 24 декември 1913 г.  
в гр. Пловдив. През 1936 г. се дипломира по специал-
ност „Естествена история“ в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. След четири години заминава на спе-
циализация в Кралското минно училище на Лондонския 
имперски колеж, където остава до края на Втората све-
товна война и защитава дисертация на тема „Генезис на 
железорудното находище Крепост“. В следващите години 
той е избран за професор, член-кореспондент и действите-
лен член (академик) на Българската академия на науките. 
Заемал е редица ръководни длъжности в Софийския уни-
верситет, БАН, научни дружества и организации, в. т.ч. и 
на Международната минералогическа асоциация. Автор 
е на повече от 250 научни труда в областта на минерало-
гията, кристалографията, систематиката и класификация-
та на минералите, голяма част от които са публикувани в 
престижни международни издания. Богатата му творческа 
кариера е свързана и с дългогодишна преподавателска дей-
ност. Монографичните му учебници „Кристалография“ и 
„Минералогия“ са претърпели няколко издания, преведени 
са на английски и руски език и са оказали неоценима по-

мощ при израстването на поколения минералози, не само у 
нас, но и в чужбина.

Националната конференция „Геонауки 2018“ се орга-
низира от Българското геологическо дружество със съдей-
ствието на Геолого-географския факултет при СУ „Св. Кл. 
Охридски“, Националния музей „Земята и хората“ и НТС 
по минно дело, геология и металургия. Конференцията се 
проведе под почетното председателство на акад. Тодор 
Николов, акад. Иван Загорчев и акад. Илия Бручев. С учас-
тието си в сесиите на конференцията, събитието уважиха 
колегите от Минно-геоложкия факултет на Белградския 
университет (Сърбия) проф. Весна Ристич Ваканяц, проф. 
Борис Ваканяц и докторантите Бранислав Петрович и 
Велко Маринович.

Конференцията „Геонауки 2018“ беше открита с при-
ветствие към участниците и гостите от председателя на 
Организационния комитет и председател на БГД доц. 
Евгения Тарасова (сн. 1, 2). При откриването доц. Тарасова 
връчи Почетна грамота на доц. Йоцо Янев, избран за поче-
тен член на Българското геологическо дружество за значим 
принос в издаването и издигането на престижа на издания-
та на БГД, като дългогодишен главен редактор и за профе-
сионалните му приноси в областта на петрологията и реги-
оналната геология (сн. 3). Доц. Тарасова връчи и Юбилейна 
грамота на проф. Албрехт фон Квад (IGMR-ETH, Цюрих, 
Швейцария) – дългогодишен редовен чуждестранен член 
на БГД, за значимите му професионални приноси в бъл-
гарската геология и по случай навършването на кръгла 
годишнина (сн. 4). С Юбилейна грамота беше удостоен и 
проф. Божидар Маврудчиев от СУ „Св. Кл. Охридски“ за 
неговите научни приноси в областта на геологията и петро-
логията, за заслугите му в подготовката на няколко поколе-
ния специалисти по геология и за изследванията му върху 
историята на българската геология.

Във встъпителния доклад на пленарната сесия „Ака-
демик Иван Костов – звезда в българската геология (по слу-
чай 105 години от рождението му)“, акад. Тодор Николов 
(сн. 5) направи един вълнуващ портрет на големия учен с 
„...поглед на художник и душа на поет, гледащ към края 
на безкрая.“ Докладът на Чавдар Начев и Живка Янакиева 
беше посветен на богатия жизнен път, научните и общест-
вените приноси на Херменгилд Шкорпил. Следващите 
док лади от пленарната сесия на Конференцията бяха ака-
демични публични лекции, изнесени от д-р Николай Бонев 
(сн. 6), д-р Атанас Чаталов (сн. 7) и д-р Филип Мачев от 
Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, 
и от д-р Михаил Тарасов (сн. 8) от Института по минера-
логия и кристалография при БАН, по случай избирането 
им на академичната длъжност „професор“. Лекцията на 
проф. Николай Бонев беше посветена на магматизма и тек-
тониката на офиолитите в източната част на Вардарската 
зона при Халкидическия полуостров (Северна Гърция). 
Професор Атанас Чаталов направи задълбочен преглед 
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на постиженията и перспективите при изследванията на 
„Доломитния проблем“ с чудесни примери от доломитни 
скали в България. Професор Михаил Тарасов представи 
класически примери на кристалографски ориентационни 
взаимоотношения между минерални индивиди в изследва-
ни от него минералообразувателни процеси. Лекцията на 
проф. Филип Мачев беше посветена на „Енигмата Сакар“.

В програмата на „Геонауки 2018“ намериха място 76 
рецензирани научни съобщения, от които 27 бяха пред-
ставени като устни, а 49 като постерни доклади. Автори 
и съавтори на докладите бяха 181 души от 45 научни ин-
ституции, дружества и обществени организации от 14 дър-
жави (България, Великобритания, Гърция, Италия, Малта, 
Македония, Полша, Република Южна Африка, Румъния, 
Русия, Словакия, Сърбия, Франция и Швейцария). Сред 
тях голяма активност проявиха гостите от Сърбия. 
Професор Весна Ристич Ваканяц (сн. 9) изнесе интересен 
доклад от голям авторски колектив за карстовия извор 
Андрича (Западна Сърбия) и представи по увлекателен 
начин обекти от геоложкото наследство в южната част 
на Стара планина (Източна Сърбия). В доклада на проф. 
Борис Ваканяц (сн. 10) беше направена подробна характе-
ристика на хромитови рудопроявления в офиолити в ЮЗ 
Сърбия. Колегите Бранислав Петрович и Велко Маринович 
докладваха резултатите от изследванията им върху карсто-
вите извори Мокра и Дивляна, които са важни за водоснаб-
дяването на гр. Ниш (ЮИ Сърбия). Според тематичната 
им насоченост докладите на „Геонауки 2018“ бяха разпре-
делени в девет научни сесии: Геохимия и петрология (14 
доклада); Минералогия (13 доклада); Регионална геология 
и гео физика. Геотектоника и структурна геология (4 докла-
да); Съвременна геодинамика и сеизмология. Околна среда 
и природни рискове (5 доклада); Палеонтология, страти-
графия и седиментология (11 доклада); Хидрогеология и 
инженерна геология (14 доклада); Находища на минерал-
ни суровини (3 доклада); Геоложко наследство, археогео-
логия и интердисциплинарни изследвания (8 доклада); 
Геопроекти (4 доклада). И тази година повечето от участ-
ниците предпочетоха да се представят в постерната се-
сия, която беше организирана в Залата с гигантски крис-
тали на Националния музей „Земята и хората“ (сн. 11, 
12). Научните съобщения бяха отпечатани в Списание на 
Българското геологическо дружество (год. 79, кн. 3) с гла-
вен редактор Йоцо Янев. Над две трети от докладите бяха 
публикувани на английски език. Свободен достъп до пуб-
ликуваните материали е осигурен на интернет-страницата 
на Списанието на Българското геологическо дружество 
(www.bgd.bg/review-bgs).

Конференцията „Геонауки 2018“ приключи с награж-
даване на млади геолози за високо научно ниво на пред-
ставен доклад. Председателят на Организационния коми-

тет и председател на БГД доц. Евгения Тарасова награди с 
почетни грамоти Милен Ставрев (Геологически институт 
– БАН) (сн. 13) за устния му доклад „Геохимични особе-
ности на хидротермалните изменения и полиметалната 
рудна минерализация в района на с. Бабяк, Западни Родопи 
(България): предварителни резултати“, Велко Маринович 
(Белградски университет, Сърбия) (сн. 14), с устен доклад 
„Анализ на условията за разтоварване на карстовите извори 
Мокра и Дивляна, СИ Сърбия“ и Иван Маринов (МГУ „Св. 
Иван Рилски“) (сн. 15) за постерния му доклад „Фактори, 
контролиращи рудообразувателните процеси в златно-
сребърно находище Милин камък, Западно Средногорие“. 
С почетна грамота „Професор Живко Иванов“ и парич-
на награда от фирма „Геоложки консултации Мургана“ 
ООД беше награден Александър Николов (Институт по 
минералогия и кристалография – БАН) за доклада му 
„Олекотени геополимери на основата на летяща пепел“. 
Конференцията беше закрита с коктейл – Коледна вечер на 
геолога в Националния музей „Земята и хората“.

Организационният комитет на конференцията „Гео-
науки 2018“ проведе конкурс за любителски фотографии 
„Геофотоконкурс 2018“. Пет тематично свързани снимки, 
посветени на геопарк „Белоградчишки скали“, бяха от-
печатани на календара на Българското гео логическо дру-
жество за 2019 г. Автори на снимките са Росица Иванова, 
Борис Вълчев, Евгения Тарасова и Диана Ангелова. В този 
брой на Списанието на БГД са включени и фотографии-
те на скалния феномен „Провъртеника“ при с. Карлуково 
(Ловешко), с автор Диана Ангелова (сн. 16); метаморфо-
зирани в гранулитов фациес гнайсови блокове в урано-
носни левкогранити от Намибия, с автор Калин Найденов  
(сн. 17) и растителни макрофосили от палеогенската систе-
ма при с. Устрен (Източни Родопи) на Владимир Бозуков 
(сн. 18). В конкурса участваха и ученици от пети клас на СУ 
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево. Децата са членове на клуб 
„Млад PR, журналист и фотограф“, с ръководител Мария 
Димитрова и са изпратили фотографии от Черноморското 
крайбрежие край родния им град. Организационният коми-
тет на конференцията „Геонауки 2018“ избра да публикува 
снимките на Пламена Генова (сн. 19), Елизабет Клинчарова 
(сн. 20) и Мария Недялкова (сн. 21).

Провеждането на конференцията „Геонауки 2018“ 
беше възможно благодарение на финансовата подкре-
па на „Елаците-Мед“ АД, „Велосити Минералс“ АД, ин-
дустриалната група ГЕОТЕХМИН, „Евромакс Екс пло-
рейшън Сървисиз“ ЕООД, „Евромакс Сървисиз“ ЕООД 
(собственост на Асарел Инвестмънт ЕАД), Тотал Е&П 
България, АКВАХИМ АД и Финтех ООД, на които 
Организационният комитет изказва благодарност. Упра-
вителният съвет на БГД благодари и на всички участници в 
конференцията „Геонауки 2018“.

Любомир Методиев
Член на Управителния съвет на БГД


