
ПОКАНА

Уважаеми членове на БГД, колеги и приятели,

На 5 и 6 декември 2019 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще 
се проведе Научна конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2019“. Тя се организира от 
Българското геологическо дружество (БГД) и Геолого-географския факултет при СУ „Св. Климент 
Охридски“, с любезното съдействие на Геологическия институт при БАН, Института по минера-
логия и кристалография при БАН, на НТС по Минно дело, геология и металургия и НМ „Земята 
и хората“. Конференцията „ГЕОНАУКИ 2019“ е посветена на 150 години от основаването на Бъл-
гарската академия на науките, правоприемник на Българското книжовно дружество, учредено 
през 1869 г. и на 140 години от рождението на професор Петър Бакалов, един от основателите 
на БГД, неколкократен негов председател и основоположник на палеонтологията в България. 
Организационният комитет на „ГЕОНАУКИ 2019“ има удоволствието да Ви покани да участвате 
в работата на конференцията.

Научните конференции „ГЕОНАУКИ“ се утвърдиха като едно от най-важните научни събития 
в областта на геологията в страната и форум за ежегодна среща на професионалната общност. 
По традиция програмата на конференциите обхваща широк тематичен спектър и насочва вни-
манието към съвременните проблеми и перспективи в приложението на геоложките науки. Кон-
ференцията „ГЕОНАУКИ 2019“ предоставя широки възможности за представяне на свързаните 
с геологията научни звена, университети, лаборатории, геологопроучвателни и добивни фирми 
и сродни организации. Организационният комитет на „ГЕОНАУКИ 2019“ любезно кани всички 
заинтересувани институции, които биха желали да популяризират своята дейност, да се присъе-
динят и да допринесат за провеждането на „ГЕОНАУКИ 2019“.

Научните съобщения, приети за представяне на конференцията, ще бъдат отпечатани в 
Списание на БГД, г.80, кн. 3, а на желаещите да публикуват в пълен текст изнесените доклади, 
ще бъде предоставена с предимство такава възможност в изданието на „Списание на БГД“ за 
2020 г.. Организационният комитет специално призовава към участие млади колеги, докто-
ранти и студенти. Най-добрите ще бъдат отличени с грамоти.

Искрено се надяваме на Вашето активно участие и принос за успешното провеждане на 
„Геонауки 2019“.

Провеждането на конференциите „ГЕОНАУКИ“ е възможно единствено благодарение 
на съпричастността на широк кръг от спонсори. Ще бъдем признателни, ако отново получим 
подкрепата на геологопроучвателните и миннодобивни организации, работещи у нас. Жела-
ещите да подпомогнат организирането на „ГЕОНАУКИ 2019“ могат да ползват приложената 
банкова сметка, да се обърнат към Председателя на Организационния комитет Евгения Та-
расова (GSM: 0888 699 322; e-mail: etarassova@mail.bg) или към Христо Димитров (касиер) 
(GSM: 0 886 908 972; e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg).

Нива на спонсорство:
Бронзов спонсор: до 500 лева.
Сребърен спонсор: 501–1500 лева.
Златен спонсор: 1501–2500 лева.
Платинен спонсор: над 2500 лева.
Генерален спонсор: над 10 000 лева.

Нашите спонсори получават благодарствена грамота за дарителство, право на 
безплатна регистрация за един участник на всеки 500 лв., материали от конференция-
та, както и възможност да представят безплатно своята дейност по време на конфе-
ренцията, и на интернет-страницата на БГД.


