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Вести

Национална научна конференция с международно участие „Геонауки 2016“, 
посветена на 150 години от рождението на академик Георги Бончев

През 2016 г. се навършиха 150 години от рождението на 
именития геолог, педагог, съосновател и първи предсе-
дател на Българското геологическо дружество академик 
Георги Бончев (1866–1955). Академик Георги Бончев е за-
бележителен български учен с дългогодишна научноизсле-
дователска и преподавателска дейност, един от основопо-
ложниците на петрографията и минералогията в България 
и автор на над 140 оригинални научни труда, университет-
ски учебници, доклади, експертни оценки, препоръки и 
рецензии. От 1895 г., когато е назначен за преподавател в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в про-
дължение на 40 години той отдава всичките си сили и енер-
гия за развитието на Първото висше училище у нас и на 
геологията като наука и учебна дисциплина във вис шето 
образование. През 1900 г. акад. Георги Бончев е избран 
за действителен член на Българското книжовно друже-
ство (по-късно Българска академия на науките). Избиран 
е 4 пъти за декан на Физико-математическия факултет на 
Софийския университет, бил е ректор на Университета 
(1914–1915) и първи директор на Геологическия институт 
при БАН (1947 г.). Академик Георги Бончев е носител на 
високи държавни отличия и е почетен гражданин на София 
и Шумен.

На 7 и 8 декември 2016 г. в Аулата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ се проведе На цио-
налната научна конференция с международно участие 
„Геонауки 2016“. По традиция всяка година конференции те 
„Геонауки“ се посвещават на значими за българската гео-
логия личности. Тази година конференцията отдаде почит 
на делото на академик Георги Бончев. Тя се организира от 
Българското геологическо дружество със съдействието на 
Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, 
Националния музей „Земята и хората“ и НТС по Минно 
дело, геология и металургия. Конференцията се прове-
де под почетното председателство на академиците Тодор 
Николов, Иван Загорчев и Илия Бручев. Събитието ува-
жи и ректорът на Софийския университет проф. Анастас 
Герджиков.

Конференцията „Геонауки 2016“ беше открита от пред-
седателя на Организационния комитет и председател на 
БГД доц. Евгения Тарасова (сн. 1). Във встъпителното си 
слово доц. Тарасова приветства участниците и гостите на 
конференцията и направи две важни съобщения. В средата 
на 2016 г. Българското геологическо дружество подписа 
съглашение за сътрудничество със Сръбското геоложко 
дружество, което през тази година чества 125 години от 
основаването си. В края на 2016 г. БГД стана пълнопра-
вен член на Европейската федерация на геолозите, обе-
диняваща 24 национални геоложки асоциации в Европа. 
Доц. Тарасова изрази увереността на Управителния съвет 
на БГД, че тези две събития ще стимулират професионал-

ните връзки между българските геолози и колегите им от 
Сърбия и Европа, за да могат да се популяризират и прила-
гат по-ефективно съвременните постижения в геологията. 
Активното участие на членовете на БГД в съвместни ини-
циативи и проекти със Сръбското геоложко дружество и 
под егидата на ЕФГ биха допринесли за поддържането на 
висока осведоменост за важността на геоложките науки за 
обществото.

Пленарната сесия на „Геонауки 2016“ беше открита 
с доклад на акад. Иван Загорчев и проф. Божидар Мав-
рудчиев, съдържащ увлекателно описание на жизнения 
път, делата и приносите на акад. Георги Бончев (сн. 2). 
Във връзка с годишнината от рождението му главният 
изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД г-н 
Деян Дънешки представи пощенско-филателното издание 
„150 години от рождението на геолога академик Георги 
Бончев“ (сн. 3). Изданието представлява пощенска марка 
с размер 25/50 mm, тираж 10 500 бр., номинална стойност 
0,65 лв. и е дело на художника Стоян Дечев. Във валиди-
рането на марката участваха г-н Дънешки, председателят 
на БГД доц. Евгения Тарасова, ректорът на Софийския 
университет проф. Анастас Герджиков и директорът на 
Геологическия институт при БАН проф. Радослав Наков 
(сн. 4). Втората част на пленарната сесия на конференция-
та включваше академични публични лекции, изнесени от 
д-р Дария Иванова от Геологическия институт при БАН  
(сн. 5) и д-р Камен Богданов от Геолого-географския фа-
култет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (сн. 6) по случай избира-
нето им на академичната длъжност „професор“. Лекцията 
на проф. Д. Иванова беше посветена на фораминиферната 
таксономия и биостратиграфия като инструмент за реша-
ването на важни проблеми при изучаването на древните 
седиментни последователности. Професор К. Богданов на-
прави обобщение върху минералните асоциации на злато-
то в Панагюрския руден район. Пленарната сесия завърши 
с доклади на гостите на конференцията от Сърбия: проф. 
Зоран Стеванович – председател на Сръбското геоложко 
дружество (сн. 7) и д-р Александра Маран Стеванович – 
музеен съветник в Природонаучния музей в Белград (сн. 8). 
Проф. З. Стеванович очерта в доклада си глобалните и ре-
гионални перспективи и предизвикателствата при усвоява-
нето на подземните води и сподели познанията и практика-
та при оползотворяването на карстовите води в Република 
Сърбия. Доктор А. Стеванович докладва за инициативите, 
свързани с кандидатурата на сръбския Национален парк 
„Джердап“ (Железни врата) за членство в Глобалната 
мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО. Тя разказа за опита на 
сръбските колеги при промоцирането на тази територия, с 
безспорно висока естетическа стойност и значимо природ-
но и културно-историческо наследство, за придобиването 
на статут на геопарк.
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Конференцията „Геонауки 2016“ предизвика внима-
нието и активността на рекорден брой участници от раз-
лични направления на науките за Земята, както на опитни 
изследователи, така и на млади геолози (сн. 10–11). В про-
грамата на конференцията намериха място 82 рецензира-
ни научни съобщения, от които 35 бяха представени като 
устни, а 47 като постерни доклада. Като водещи автори и 
съавтори участваха около 180 души от 40 научни инсти-
туции и обществени организации и 15 държави (Австрия, 
България, Германия, Иран, Италия, Македония, Румъния, 
Русия, САЩ, Словакия, Судан, Сърбия, Турция, Франция 
и Швейцария). Съобразно с тематичната им насоченост  
док ладите бяха разпределени в 7 научни сесии:

• Геохимия и петрология – 10 устни и 7 постерни  
доклада;

• Околна среда и природни рискове – 1 устен и 4 пос-
терни доклада;

• Регионална геология и геофизика. Геотектоника и 
структурна геология – 6 устни и 3 постерни доклада; 

• Палеонтология, стратиграфия и седиментология – 3 
устни и 11 постерни доклада; 

• Минералогия и находища на минерални суровини – 5 
устни и 11 постерни доклада; 

• Хидрогеология и инженерна геология – 2 устни и 7 
постерни доклада; 

• Геоложко наследство, археогеология и интердисци-
плинарни изследвания – 5 устни и 5 постерни доклада.

Постерната сесия традиционно беше организирана на 
„чаша вино“ във фоайето пред залата на Аулата (сн. 12–14). 
Докладваните научни съобщения бяха отпечатани в сбор-
ник „Геонауки 2016“ (ISSN 1313-2377) с главен редактор 
Йоцо Янев. Тази година над 70% от докладите бяха пуб-
ликувани на английски език. Свободен достъп до публи-
куваните материали е осигурен на интернет-страницата на 
Българското геологическо дружеството (www.bgd.bg). 

Във връзка с обявения фотоконкурс за любителски фо-
тографии „Геоложкото наследство на България“ постъпи-
ха снимки от 3 участнички. Програмният съвет определи 
най-добрите четири фотографии, които бяха отпечатани на 
календара на БГД за 2017 г. и на корицата на сборника на 
конференцията, а други 4 са включени в настоящия брой на 
Списането на БГД.

Връх Вихрен     Фото: Росица Василева

Белоградчишките скали     Фото: Илиана Цветкова
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В края на конференцията „Геонауки 2016“ се проведе 
конкурс за най-добро представяне на млад учен. За високо 
научно ниво на представен доклад и след тайно гласуване, 
с Почетна грамота „Професор Живко Иванов“ и парич-
на награда от фирма „Геоложки консултации Мургана“ 
ООД, конкурсът спечели Ева Анастасова от Института 
по минералогия и кристалография при БАН (сн. 15). 
Конференцията беше закрита с коктейл – Коледна вечер 
на геолога в залата с гигантски кристали на Националния 
музей „Земята и хората“.

Организирането на конференцията и издаването на 
сборника „Геонауки 2016“ се осъществиха благодарение 
на спонсорството на „Елаците-Мед“ АД, „ТОТАЛ Е&П 
България Б. В.“ – клон България, „БМГК–Комерс“ ЕООД, 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Евромакс Екс-
плорейшън Сървисиз“ ЕООД. Управителният съвет на 
Българското геологическо дружество благодари за съпри-
частността на спонсорите, помогнали за провеждането на 
конференцията и на всички участници, които допринесоха 
за нейното протичане на високо професионално ниво.

Любомир Методиев
член на Управителния съвет на БГД
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