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Национална научна конференция с международно участие „Геонауки 2010“
на БГД Радослав Наков, а пленарният доклад, изнесен от
Иван Загорчев, беше посветен на професионалното дело на
основоположниците на съвременната българска геология –
Стефан Бончев и Страшимир Димитров.
В академична обстановка в оборудваната със съвременна аудиовизуална техника Аула бяха изнесени 40
устни доклада, а фоайето пред нея посрещна 39 постерни
доклада. В докладите участваха 175 автори от 13 държави
(България, Австрия, Великобритания, Германия, Италия,
Сингапур, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Франция,

Откриване на конференцията от Председателя на БГД
Радослав Наков
На 9 и 10 декември 2010 г. Аулата на най-престижното българско учебно заведение Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ посрещна участници и гости на
Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2010“. Конференцията беше посветена на
85-та годишнина от създаването на Българското геологическо дружество и в памет на професор Стефан Бончев и
академик Страшимир Димитров. Почетни председатели
на „Геонауки 2010“ бяха академик Тодор Николов и академик Илия Бручев. Конференцията откри председателят

Докладва Йоцо Янев

Колеги в залата по време на конференцията – Татяна
Димитрова, Илияна Бончева, Полина Павлишина, Пламен
Иванов, Димитър Антонов

Швейцария, Япония). Макар че официални езици на конференцията бяха български и английски, повечето доклади
бяха изнесени на български с мултимедийна презентация
на английски.
Изнесените на конференцията доклади покриваха различни направления от науките за Земята и бяха разпределени тематично в 8 научни сесии както следва:
– Минералогия, петрология и геохимия – 29 броя
– Палеонтология, стратиграфия и седиментология –
15 броя
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Дискусии по време на постерната сесия – Никола Зидаров,
Иван Загорчев, Евгения Кожухарова и Руслан Костов

Участници в постерната сесия – Орлин Димитров, Добро
мир Гроздев и Любка Пашова

– Регионална геология и геофизика. Геотектоника и
структурна геология – 12 броя
– Геоложко наследство, геоархеология и интердисциплинарни изследвания – 9 броя
– Околна среда и природни рискове – 5 броя
– Съвременна геодинамика, сеизмология и приложна
геофизика – 5 броя
– Хидрогеология и инженерна геология – 3 броя
– Находища на минерални и енергийни ресурси – 1
брой.
За четвърти път на Годишните научни конференции
„Геонауки“ се проведе конкурс за най-добро представяне
на млад автор. За високо научно ниво на изнесения доклад
почетна грамота получиха четирима участници: Стоян
Георгиев, Борис Ценов, Стефан Велев и Петър Лещаков.
Разширените резюмета на докладите от конференцията
са публикувани в сборник „Геонауки 2010“ (притежаващ
ISSN 1313-2377) с главен редактор Радослав Наков. Според
личните предпочитания на авторите, от публикуваните 79
разширени резюмета, 44 са на български език, а 35 – на английски. Свободен достъп до материалите е осигурен на
интернет сайта www.bgd.bg на Българското геологическо
дружество.
Конференцията приключи с коктейл в Залата с гигантски кристали на Националния музей „Земята и хората“, където бяха връчени грамотите на изявилите се млади участ
ници. Преди коктейла се състоя представяне на книгата
„Тайните на Гея“ със стихове и мемоари на колежката от
Бургас Иванка Тополова.
„Геонауки 2010“ се проведе като съвместно мероприятие на Българското геологическо дружество и Геологогеографския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и
със съдействието на Националния музей „Земята и хората“. Златни спонсори на конференцията бяха „Геотехмин“
ООД, „Дънди Прешъс Металс Инк.“ и „Евромакс Рисорсиз
Лимитид“, сребърен – „Елаците-Мед“ АД и бронзови спонсори – „Асарел-Медет“ АД, „СМИ Капитал Лимитид“, г-н
Джон Мензис, „Бондис“ ООД, „Геотехника АБС“ ООД и ЕТ
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Радослав Наков награждава с грамота младия учен Петър
Лещаков

„Експлоратор“. Управителният съвет на БГД благодари на
всички, подпомогнали организирането на конференцията.
За да се почувстват читателите съпричастни към събитията от конференцията предлагаме няколко мига от нея в
снимки:
Евгения Тарасова
Зам.-председател на Управителния съвет
на Българското геологическо дружество

