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Национална научна конференция с международно участие  
„Геонауки 2011“

На 8 и 9 декември 2011 г. в гр. София, в Аулата на Со
фийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе 
ежегодната Националната научна конференция с между
народно участие на Българското геологическо дружество 
(БГД) „Геонауки 2011“. Почетни председатели бяха акад. 
Тодор Николов и акад. Илия Бручев. Конференцията от
кри Председателят на БГД Радослав Наков, а пленарният 
доклад, изнесен от Димитър Синьовски, беше посветен на 
геоконсервацията и геоложкото наследство на България.

На конференцията бяха изнесени 31 устни и 20 пос
терни доклада. Като водещи автори и съавтори участва
ха 115 души от 10 държави (България, Белгия, Германия, 
Македония, Румъния, САЩ, Сърбия, Турция, Франция и 
Швейцария). Активно, и на много добро ниво се предста
виха докторанти и дипломанти от ГГФ на Софийския уни
верситет „Св. Кл. Охридски“. Поголяма част от докладите 
бяха изнесени на български език с мултимедийна презен
тация на английски.

Представените доклади покриваха няколко направле
ния от науките за Земята, като традиционно преоблада
ваха тези, свързани с изследване на минералите, рудите и 
скалите.

Тематично докладите бяха разпределени в шест научни 
сесии както следва:

Минералогия и минерални находища – 16 броя •
Петрология и геохимия – 17 броя •

Годишната научна конференция „Геонауки 2011“ се про веде в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“

Палеонтология стратиграфия и седиментология –  •
7 броя
Структурна геология и сеизмотектоника – 2 броя •
Морска геология. Геофизика – 6 броя •
Геоложко наследство и археогеология – 3 броя. •

За пети път на Годишните научни конференции 
„Геонауки“ се проведе конкурс за найдобро представяне 
на млад автор. За високо научно ниво на изнесения до
клад, с почетна грамота бяха номинирани три предста
вителки на нежния пол: Елеонора Балканска, Антоанета 
Маринова и Ралица Събева.

Разширените резюмета на докладите от конференцията 
са публикувани в сборник „Геонауки 2011“ (притежаващ 
ISSN 13132377) с главен редактор Евгения Тарасова. Тази 
година преобладаваха авторите, избрали да публикуват на 
английски. От 51 разширени резюмета 35 са публикувани 
на английски език, а 16 са на български. Свободен дос
тъп до материалите е осигурен на интернет страницата на 
Българското геологическо дружеството www.bgd.bg.

Конференцията приключи с коктейл в Залата с гигант
ски кристали на Националния музей „Земята и хората“, 
където бяха връчени грамотите на изявилите се млади 
участници.

„Геонауки 2011“ се проведе като съвместно мероприя
тие на Българското геологическо дружество и Геолого
географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и със съ
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действието на Националния музей „Земята и хората“ и НТС 
по МДГМ. Организирането на конференцията и издаване
то на книжното тяло на Сборника с разширени резюмета 
бяха подпомогнати c дарителството на: „ЕлацитеМед“ АД, 
„Геотехника АБС“ ООД, „Огняново К“ АД, „Експло ратор“ 

Иван Загорчев, Тодор Тодоров и Платон Чумаченко, който току  
що е избран за почетен член на БГД (отляво надясно)

Председателят на УС на БГД Радослав Наков връчи грамоти за найдобро представяне на млад автор  
на Елеонора Балканска (вдясно) и Антоанета Маринова (вляво)

ЕТ, „Геотехмин“ ООД, „Евромакс Рисорсиз Лимитид“ и 
„СМИ Лимитид“, „Овергаз“ Инк. АД, „АсарелМедет“ АД. 

Управителният съвет на БГД благодари на всич
ки съмишленици, съдействали за организирането на 
конференцията.

Евгения Тарасова
Член на Управителния съвет на БГД


