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20-ти конгрес на Международната Минералогическа Асоциация,  
21–27 август 2010 г., Будапеща, Унгария

Международната Минералогическа Асоциация (ММА) е 
основана през 1958 г. и е най-голямата световна организа-
ция, която насърчава и подпомага развитието на една от най-
старите научни дисциплини, минералогията. Конгресите 
на ММА се организират през 4 години. Двадесетият кон-
грес се проведе в столицата на Унгария, Будапеща, от 21 
до 27 август 2010 г. Мотото на конгреса беше “Bonds and 
Bridges” – „Връзки и мостове“, което много добре съответ-
ства на мащабността на проявата. Регистрираните участ-
ници в конгреса бяха над 1700 от 74 страни от науките в 
областта на минералогията и тяхното приложение, както и 
от връзките на новоустановените контакти.

Това беше първият конгрес, организиран от консор-
циум от организации от 10 страни в централна и Източ-
на Европа: Австрия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, 
Хърватска и Чехия, а подпомагащи – България, Сърбия и 
Словения, всички представени с Минералогическите си 
дружества или с минералогическите поделения в рамките 
на националните геологически дружества. Консорциумът 
показа успешната формула за организиране на такова голя-
мо събитие от страни, които самостоятелно не биха посме-
ли да поемат тази огромна отговорност.

Всички доклади бяха обхванати в 78 научни сесии от 14 
тематични групи. Бяха изнесени 765 устни доклади и 898 по-
стерни представяния. Бяха представени 13 пленарни докла-
да, в това число и доклади, отбелязващи 5-годишнината на 
списание Elements. Всички те обсъждаха значими проблеми, 
актуални събития, нови технологии, разработки в гранич-
ни области. Много актуално звучаха докладите на Михали 
Пошфай: Биоминерално привличане: магнити в организма; 
на Нита Сахай: Механизми на клетъчно и биомакромолеку-
лярно привличане на минерали в хората и животните; Род 
Еуинг: Краят на ядрения цикъл – ролята на минералогията 
в безопасно складиране на радиоактивните отпадъци.

Заседанията бяха провеждани успоредно в 3 зали в об-
новените сгради на университета Eötvös на десния бряг на 
р. Дунав. В една от сградите се помещава 236 годишната 
минераложката колекция, като е съхранен оригиналният 
вид на залата от 19-ти век. Минераложката колекция беше 
достъпна за посещение през цялото време на провеждане на 
конгреса. Във фоайетата на заседателните зали бяха изло-
жени снимки, графики и платна на художници, вдъхновени 
от красотата на минералите. В тези фоайета имаха място и 
международни фирми за оптична и аналитична техника, ко-
ито представяха брошури, демонстрации и модели на някои 
апарати. Имаше и щандове за продажба на броеве от мине-
ралогически списания, както и от монографични томове на 
различните минералогически дружества. Ежедневно се из-
даваше бюлетин, който отразяваше събитията от предишния 
ден, даваше мнения на участници, отразяваше дейността на 
студентските помощни екипи. В помощ за провеждането 
на конгреса бяха привлечени студенти и докторанти от раз-
лични учебни заведения на страните-участнички. Всички те 

бяха облечени в жълти тениски с надпис “Can I help you?” и 
бяха в услуга във всеки момент. От нашата страна в екипа 
на помощниците добре се вписаха Данаил Йовчев и Милена 
Вецова от Софийския университет.

Материалите от конгреса бяха направени според съ-
временната тенденция за разумно използване на хартия и 
компактност. Те съдържаха само програмата и диск с резю-
метата. Пълният текст на докладите не беше публикуван. 
Организационният комитет препоръча на участниците да 
изберат къде да публикуват своите работи.

Бяха проведени 30 екскурзии с продължителност от 1 
до 5 дни (11 преди, 4 по време и 15 след конгреса), в които 
участниците се докоснаха до геологията, историята и кул-
турата на страните от централната и югоизточна част на 
Европейския съюз. 

Успоредно с научните заседания за участниците в кон-
греса и придружаващите лица бяха предложени и други 
активности: посещение на Унгарския национален музей, 
фолклорен концерт, музикални паузи по време на конгреса, 
спортни състезания. 

Бяха подпомогнати около 350 млади или пенсионирани 
учени с редуцирана или с изцяло изплатена от организаци-
онния комитет такса правоучастие.

Двете тържествени събития – откриването и закрива-
нето на конгреса, подчертаха значимостта на нашата наука 
и убедиха всички участници в това, че имат голям късмет 
да са част от тази международна общност. Беше отдадено 
заслуженото на предишните организатори и беше пред-
ставена одобрената кандидатура за провеждане на 21-я 
конгрес на ММА. Той ще се проведе през август 2014 г. в 
Йоханесбург, Южна Африка. Въпреки отдалечеността от 
нашата страна, да се надяваме, че и там ще има българско 
участие.

Подробна информация за конгреса може да се намери 
на http://www.ima2010.hu/.

Българското участие в конгреса се състоеше в подготовка 
на екскурзия в България, участие в заседание на коми сиите 
към ММА, участие с доклади и постери, участие на студен-
ти в групите за помощ по време на конгреса. В организа-
ционния комитет по подготовката на екскурзия в България 
участие взеха доц. В. Ковачев и доц. ц. Ста нимирова от 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като 
участници с доклади и постери участваха учени от няколко 
институции: СУ „Св. Климент Охридски“ (Веселин Ковачев, 
Василка Младенова, Камен Богданов, цвета Станимирова), 
Геологически институт при БАН (Димитрина Димитрова, 
Златка Милаковска, Радостина Ата насова, Росица Василева, 
Томас Керестеджиян), Ин ститут по минералогия и криста-
лография (Боряна Михайлова, Росица Титоренкова), МГУ 
„Св. Иван Рилски“ (Руслан Костов). Присъствието на 
конгреса даде възможност не само да представим нашите 
резултати, но и да сверим часовниците си със световните 
постижения.
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