СЪБИТИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ „ГЕОНАУКИ 2017“
ПОСВЕТЕНА НА 125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК СТРАШИМИР ДИМИТРОВ И
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ЕКИМ БОНЧЕВ

Н

а 7 и 8 декември 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се
проведе Националната научна конференция с международно участие
„Геонауки 2017“. В този формат конференцията „Геонауки“ се провежда
от 2006 г. и вече за 12 път е място,
където геолози от различни поколения и институции се срещат, докладват и обсъждат своите резултати и
постижения. Тази година конференцията беше посветена на двама
големи български учени, педагози,
ръководители и организатори, оставили трайни следи в българската
геология – академик Страшимир
Димитров и академик Еким Бончев.
През 2017 г. се навършиха 125 години от рождението на акад. Страшимир Димитров (1892–1960) и
110 години от рождението на акад.
Еким Бончев (1907–1992), който е
председател на БГД в периода 19471948 г. Дългият им път в науката
и оригиналните им приноси в петрологията, минералогията, геотектониката, палеонтологията, стратиграфията и регионалната геология ги нареждат сред класиците
на основните направления на геоложките науки у нас. Богатата им
творческа кариера е свързана и
с дългогодишна преподавателска

Доц. Евгения Тарасова откри „Геонауки 2017“ с приветствие към участниците и гостите
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„….Като обществена организация БГД е призвана да обединява българските геолози, да популяризира постиженията на своите членове и националната геология и
да издига престижа на геоложката професия. Дружеството е основано през 1925 г.
от основоположниците на геологията в България, сред които Георги Бончев и Стефан Бончев. Нека си припомним апела, включен в тяхната покана към геоложката
общественост за създаването на дружеството:
“… Земята ни, макар и неголяма по пространство, крие в недрата си тайни, които
интересуват и теоретика, и практика… Тия тайни трябва да се разгадават, изучават
и устояват, за да могат да се използват. За това, обаче, не са достатъчни разпилените сили на работещите поотделно, колкото многобройни и неуморими да са те.
Затова са необходими общи усилия, взаимно улесняване, обсъждане, подбутване…
Дошъл е вече денят, в който всички у нас, които се интересуват от геологически въпроси в каквото и да е отношение и в най-широк смисъл на думата, да се съберат
в една дружба и да си взаимопомагат….”.
Може би в дълбокия смисъл на този призив се крие причината, че във времето
Дружеството съхрани своята професионална независимост, и устоя на промените
свързани с възходите и паденията на различните политически режими.
Дружеството е отворено към сътрудничество със сродни организации в страната
и чужбина. Колективен член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, в сътрудничество е с Българското минералогическо дружество
и с Дружеството на геофизиците в България. Пълноправен член е на Европейската
федерация на геолозите (EFG) и участва в техни проекти. С подписването на Споразумението за сътрудничество със Сръбското геологически дружество (СГД) през
2016 г. се активираха контактите между членовете на двете балкански дружества
и се даде стимул за нови приятелства и съвместни изследователски дейности.
Вече втора година, наши скъпи гости и участници в конференцията са членове на
СГД.
Във връзка международната активност на БГД, бих искала да информирам геоложка общественост, която днес се е събрала днес в Аулата, че Дружеството участва в създадения Инициативен комитет за издигане на кандидатурата
на България за домакин на ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа
асоциация (CBGA) през 2022 г. в София.“ - Из словото на Председателя на БГД
доц. Евгения Тарасова, произнесено на откриването на „Геонауки 2017“

Акад. Тодор Николов изнесе встъпителния доклад „Академик Еким Бончев –
висините на един житейски път”

Доц. Янко Герджиков, родственик на
акад. Страшимир Димитров, направи съвременен преглед на някои от идеите му
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На „Геонауки 2017“ бяха представени 74 рецензирани научни съобщения, в които като автори участват 160 души от 36 научни
институции, дружества и организации от 11 държави. Събитието премина при високо ниво на организация и посещаемост

дейност, както и с активното им участие в разработването на значими национални и международни
научни и приложни проекти, ръководството на научни комисии и организации и особено с развитието
на Софийския университет и Българската академия
на науките. Признание за научните постижения на
акад. Страшимир Димитров и акад. Еким Бончев са
високите държавни отличия, с които те са били удостоявани през годините и членството им в много международни научни комитети и дружества.

телство на акад. Тодор Николов, акад. Иван Загорчев
и акад. Илия Бручев. С присъствието си и с активното си участие в сесиите на конференцията, събитието уважиха председателят на Сръбското геоложко
дружество проф. Мери Ганич и колегите от Минно-геоложкия факултет на Белградския университет
проф. Драган Милованович, проф. Весна Ристич Ваканяц, проф. Борис Ваканяц, гл. ас. Драголюб Баич и
гл. ас. Марина Чокорило Илич.

Националната конференция „Геонауки 2017“ 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 проведе под почетното председа-

Конференцията „Геонауки 2017“ беше открита с приветствие към участниците и гостите от председателя на Организационния комитет и председател на
БГД доц. Евгения Тарасова. Във встъпителния доклад на пленарната сесия „Академик Еким Бончев –
висините на един житейски път”, акад. Тодор Николов
направи един вълнуващ словесен портрет на живо-

Проф. Драган Милованович представи доклад за геоложкото наследство на Сърбия

Освен утвърдени учени от областта на геоложките науки
присъстваха и много млади учени и гости от Сърбия
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та, делата и приносите на големия учен и подчерта
определящото му влияние за специализацията на
много български геолози. Вторият доклад на пленарната сесия на д-р Янко Герджиков, родственик
на акад. Страшимир Димитров, направи съвременен
преглед на някои от идеите му за регионална подялба
и корелацията на метаморфните скали у нас. Пленарният доклад на д-р Руслан Костов беше посветен на
археоминералогията и геоархеологията в България
– интердисциплинарни изследвания, свързани с българската история, древното рударство, артефактите
и паметниците на културата, изградени от природни
материали. Живият и ярък, пълен с подробности доклад за геоложкото наследство на Сърбия, беше представен по един непринуден и увлекателен начин от
проф. Драган Милованович, под формата на обиколка
от Белград през Подунавието, Стара планина, Южното
Поморавие и Шумадия. Сесията завърши с представянето на книгата на проф. Живко Иванов „Тектоника на
България” от доц. д-р Невен Георгиев. Този дългоочакван и най-сетне публикуван обобщителен труд беше
посрещнат с подобаващо голям интерес от гостите и
участниците в конференцията.
В програмата на „Геонауки 2017“ намериха място 74
рецензирани научни съобщения, от които 31 бяха
представени като устни, а 43 като постерни доклади.
Като автори и съавтори участваха над 160 души от
36 научни институции, дружества и обществени организации и 11 държави (Австрия, България, Гърция,
Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Сърбия, Холандия и Швейцария), сред които особено голяма активност проявиха млади геолози и гостите от Сърбия.
Според тематичната им насоченост докладите бяха
разпределени в 8 научни сесии:
Минералогия (12 доклада); Геохимия и петрология (15 доклада); Регионална геология и геофизика. Геотектоника и структурна геология (4
доклада); Палеонтология, стратиграфия и седиментология (11 доклада); Съвременна геодинамика и сеизмология. Околна среда и природни
рискове (6 доклада); Находища на минерални и
енергийни ресурси (3 доклада); Хидрогеология и
инженерна геология (12 доклада); Геоложко наследство, археогеология и интердисциплинарни
изследвания (10 доклада).
Тази година част от участниците предпочетоха да се
представят на постерната сесия, която традиционно
беше организирана на „чаша вино“ във фоайето пред
Аулата на университета.
Научните съобщения бяха отпечатани в сборник „Геонауки 2017“ (ISSN 1313-2377) с главен редактор Йоцо
Янев. Около две трети от докладите бяха публикувани
на английски език. Свободен достъп до публикуваните материали е осигурен на интернет-страницата на
Българското геологическо дружеството (www.bgd.bg).
Конференцията „Геонауки 2017“ завърши с награждаване за най-добро представяне на млади учени. Председателят на Организационния комитет и председател на БГД доц. Евгения Тарасова награди с почетни

18

Постерната сесия, която традиционно се организира във
фоайето пред Аулата на университета

грамоти: Стефан Франгов (докторант в Геологически
институт - БАН), д-р Александър Николов (Институт
по минералогия и кристалография - БАН), Християна
Георгиева (докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”), Иван
Крумов (докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”) и Мартин
Добрев (докторант в МГУ „Св. Иван Рилски”).
За трета поредна година се проведе конкурс на фирма „Геоложки Консултации Мургана“ ООД. Д-р Невен
Георгиев награди млади геолози за високо научно
ниво на представен доклад. С грамота и екземпляр
от книгата „Тектоника на България” бяха наградени
Християна Георгиева и Люба Димова (докторант в СУ
„Св. Климент Охридски”). С Почетна грамота „Професор Живко Иванов“, парична награда и книгата „Тектоника на България” беше награден Мартин Добрев.
Конференцията беше закрита с Коктейл–Коледна вечер на геолога в Залата с гигантски кристали на Националния музей „Земята и хората“.
Във връзка с обявения „Геофотоконкурс 2017” за любителски фотографии, Програмният съвет селектира
4 тематично свързани снимки, с наслов „Карстът –
природен феномен”, на Зоран Стеванович и Живка
Янакиева (членове на БГД), които бяха отпечатани на
календара на Българското геологическо дружество за
2018 г. и на корицата на Сборника с научните съобщения от конференцията.
Организирането на конференцията „Геонауки 2017“ и
издаването на сборника с научните съобщения беше
възможно благодарение на платиненото спонсорство
на „Елаците–Мед“ АД, на сребърното спонсорство
на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД и „Велосити Минералс“ ЕАД, както и на бронзовото спонсорство на
„Евромакс Експлорейшън Сървисиз“ ЕООД и „Огняново К“ АД, на група Геотехмин, на които Организационният комитет изказва благодарност. Управителният съвет на БГД благодари и на всички участници в
конференцията „Геонауки 2017“, с пожелание за нови
срещи на „Геонауки 2018“.
Евгения Тарасова, председател на БГД
Любомир Методиев, зам.-председател на БГД
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