СЪБИТИЯ

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

Н

ационалната научна конференция с международно участие „Геонауки 2016” се проведе на 7 и 8 декември 2016 г. в Аулата на СУ
„Св. Кл. Охридски”. Тя се организира от Българското геологическо дружество (БГД), съвместно с
Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” и с любезното съдействие на Научно-техническия съюз по минно дело и геология и Националния музей „Земята и хората”. Широкият тематичен
диапазон на конференцията привлече 82 научни
доклада от български и чуждестранни автори в областта на геохимията и петрологията, минералогията и находищата на минерални суровини, околната
среда и природните рискове, регионалната геология
и геофизика, геотектониката, палеонтологията, стратиграфията и седиментологията, хидрогеологията и
инженерната геология и на геоложкото наследство и
археоминералогията (www.bgd.bg).

Доц. д-р Евгения Тарасова откри Националната научна
конференция „Геонауки 2016“

Големият интерес към конференциите „ГЕОНАУКИ”,
които се провеждат вече за единадесети път, ги прави най-престижното национално научно събитие в
областта на геологията и форум за ежегодна среща
на геоложката общност. Конференцията беше открита от председателя на БГД доц. Евгения Тарасова и се
проведе под почетното председателство на академиците Тодор Николов, Иван Загорчев и Илия Бручев.

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки представи пощенско-филателното издание на
тема „150 години от рождението на геолога академик Георги Бончев“.
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Събития

Първата българска марка, посветена на геолог –
акад. Георги
Бончев (художник
Стоян Дечев)

Във валидирането на марката участваха (от ляво на дясно) директорът на ГИ при
БАН проф. Радослав Наков, главният изпълнителен директор на „Български пощи“
ЕАД Деян Дънешки, председателят на Българското геологическо дружество доц. Евгения Тарасова и ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков

Главният организатор на конференцията - Българското геологическо дружество, е учредено като професионална общност през 1925 г. С периоди на подем и застои сдружението преминава през годините
на превратности в икономическия и политическия
живот на България, като обединява своите членове,
работещи в областта на геологията. През 2016 г. в
живота на дружеството се случиха две значими събития от международен характер: първо БГД е прието за пълноправен член на Европейската федерация
на геолозите, което е голяма чест и професионална
придобивка за членуващите в сдружението и второ,
но не на второ място, БГД подписа Съглашение за
сътрудничество със Сръбското геологическо дружество, което през 2016 г. чества своята 125 годишнина.
Очакванията от този меморандум е да се активизират професионалните контакти между членовете на
двете балкански дружества, така както са си сътрудничили основоположниците на двете национални
геоложки школи Георги Бончев, Георги Златарски и
Йован Жуйович. На конференцията присъства председателят на Сръбското геологическо дружество
проф. Зоран Стеванович от Белградския университет, който изнесе доклад за усвояване на подземните води в света и Югоизточна Европа на примера на
регламента за карстовите подземни води в Източна
Сърбия.
По традиция всяка година конференциите „ГЕОНАУКИ” се посвещават на живота и делото на значими
за българската геология личности. През 2016 г. конференцията беше посветена на 150 години от рождението на патриарха на българската минералогия
и петрография академик Георги Бончев (1866-1955).
В негова чест беше изнесен пленарен доклад от
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акад. Иван Загорчев и проф. Божидар Маврудчиев
на тема „Академик Георги Бончев (1866-1955) – отвъд
биографията”.
Възрожденецът Георги Бончев е сред основателите на Българското геологическо дружество и е
първият негов председател през 1925 г., факт, който високо ценим и с който се гордеем. Георги Бончев е ректор на Софийския университет през 19141915 г. и първи директор на Геологическия институт
при БАН през 1947 г. Във връзка с годишнината от
рождението му „Български пощи“ ЕАД пусна в употреба пощенска марка с тираж 10 500 бр., с размер
25/50 мм, върху бяла хартия и с номинална стойност
0,65 лв. Това е единствената издадена досега пощенска марка, посветена на български геолог. По време
на конференцията в тържествена обстановка се състоя представяне и валидиране на пощенско-филателното издание „150 години от рождението на геолога академик Георги Бончев”.
Провеждането на Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2016“, издаването на Сборника с научните съобщения, а също и
обществено полезната дейност на дружеството през
2016 г. се осъществиха единствено и благодарение
на платиненото спонсорството на „Елаците-мед” АД,
и „Тотал E&П България Б.В.“ – клон България, на златното спонсорство на „БМГК – Комерс” ЕООД, и сребърното на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и
„Евромакс експлорейшън сървисис” ЕОД, на които УС
на БГД изказва благодарност.
Доц. Евгения Тарасова - Председател на БГД

СЪБИТИЯ

ГРАФИК НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МИННО
ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ ПРЕЗ 2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАТОРИ

ВРЕМЕ

МЯСТО

Научно-технически прояви на международно и национално ниво
Семинар „Предизвикателства при строителството на Метростанция № 8 от втори метродиаметър на Софийския метрополитен“

НТС по МДГМ, ФНТС, Клуб
февруари 2017
към НТС по МДГМ и др.

ХIV международна конференция по открит и
подводен добив на полезни изкопаеми

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ
„Св. Ив. Рилски“, БМГК и
др.

3 - 7 юли 2017

МДУ “Фр. Ж. Кюри”,
Варна

V Международна конференция „Геология и
въглеводороден потенциал на БалканскоЧерноморския регион“

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ
„Св. Ив. Рилски“, БМГК и
др.

септември
2017

Варна

Научна сесия на Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски”

МГУ “Св. Ив. Рилски”, НТС
по МДГМ и др.

19 - 20 октомври 2017

МГУ “Св. Ив. Рилски”, София

Национален младежки конкурс в областта
на минното дело, геологията и металургията

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ
„Св. Ив. Рилски”, ХТМУ и
др.

ноември 2017

София

Национална конференция „Минералните
ресурси и устойчивото развитие“

НТС по МДГМ, ФНТС,
БАН, БМГК, МГУ „Св. Ив.
Рилски“, СУБ

ноември 2017

София

Национална конференция на Българското
геологическо дружество „Геонауки 2017“

БГД, НТС по МДГМ, БМД
и др.

декември 2017

СУ “Св. Кл. Охридски”, София

НДНТ,
София

Научно-технически прояви на регионално ниво
Програма на Клуба на експертите към НТС
по МДГМ

НТС по МДГМ, Клуб на
експертите

ежемесечно

НДНТ, София

Участие в научно-технически прояви в чужбина
Европейски симпозиум по скална механика на ISRM - Eurock 2017

20-22 юни 2017

Острава, Чехия

Международни четения „Бели нощи 2017“

юни 2017

Санкт Петербург,
Русия

VII Балкански минен конгрес BALKANMINE

11 - 13 октомври 2017

Баня Лука, Приедор,
Босна и Херцеговина

VI Световен конгрес по минно дело, минно оборудване и технологии
(IMMAT)

18 - 21 октомври 2017

Измир, Турция

Международна конференция по открит и подземе добив на полезни
изкопаеми „Подекс - Повекс“ 2017

ноември 2017

Р. Македония

Подготовка на научно-технически мероприятия през 2018 година
VIII международна конференция по геомеханика

юни 2018

Варна

VI национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземния добив и минното строителство“

септември
2018

Девин

ноември 2018

София

Национална научно-техническа конференция по автоматизация с
международно участие БУЛКАМК’18
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