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Национална научна конференция с международно участие  
„Геонауки 2012“

На 13 и 14 декември 2012 г. в гр. София, в Аулата на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се 
проведе Националната научна конференция с междуна-
родно участие на Българското геологическо дружество 
(БГД) „Геонауки 2012“. Като почетни председатели, ме-
роприятието уважиха академик Тодор Николов и акаде-
мик Илия Бручев. Конференцията откри председателят 
на БГД Радослав Наков, който връчи грамоти и плакети 
на новоизбраните почетни членове на БГД Страшимир 
Страшимиров и Платон Чумаченко. Пленарният доклад, 
изнесен от Мустафа Такер (Турция), беше посветен на де-

структивни сеизмични събития, свързани със земетресе
нието в Източна Анатолия през 2011 г. 

За професионални отговори на възникнали и широко 
дискутирани в българското общество въпроси за екологич-
ни проблеми, свързани с проучването и добива на шистов 
газ, бяха поканени да изнесат доклади утвърдени учени 
като др Гевин Луис, проф. Ричард Дейвис, проф. Андрю 
Аплин и др Кунчо Куртев. Беше показан и документален 
филм за добива на природен газ от шисти.

По време на конференцията бяха изнесени 68 научни 
доклада, от които 34 устни. Като водещи автори и съавтори 
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участваха 130 души от 5 държави (България, Македония, 
Швейцария, Австрия и Турция). Поголяма част от до-
кладите бяха изнесени на български език с мултимедийна 
презентация на английски. Постерната сесия се проведе на 
„чаша вино“ във фоайето на Аулата на СУ.

Представените доклади покриваха различни направле-
ния от науките за Земята, като традиционно преобладаваха 
тези, свързани с изследването на минерали, руди и скали. 
Прави впечатление, че се увеличава броят на геолозите, 
участващи в археогеоложки и интердисциплинарни изслед-
вания, което е естествен резултат от трайно намаленото 
държавно финансиране за научните изследвания в областта 
на геологията. Тематично докладите бяха разпределени в 
осем научни сесии както следва:

Петрология и геохимия – 16
Минералогия и минерални находища – 13
Палеонтология, стратиграфия и седиментология – 13
Регионална геология, геотектоника и структурна геоло-
гия – 7
Съвременна геодинамика и сеизмология – 4
Хидрология и инженерна геология – 2
Приложна геофизика – 2
Геоложко наследство, археогеология и интердисципли-
нарни изследвания – 11
За шести 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 удостоени Стефан Методиев 
(Евромакс Сървисиз) и Елеонора Балканска (СУ, ГГФ).

Разширените резюмета на докладите от конференцията 
са публикувани в сборник „Геонауки 2012“ (ISSN 1313
2377) с главен редактор Златка Чернева. И тази година 
повечето автори избраха да публикуват на английски език 
– от 68 разширени резюмета 41 са на английски. Свободен 
достъп 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“ и с 
връчване на грамоти на изявилите се млади участници.

„Геонауки 2012“ се проведе като съвместно мероприя тие 
на Българското геологическо дружество и Геологогео   граф
ския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и със съ  дей ствието 
на Националния музей „Земята и хората“. Организирането на 
конференцията и издаването на книж ното тяло на Сборника 
с разширени резюмета бяха подпомогнати c дарителството 
на: „Шеврон България“, „Дън ди Пре шъс Металс“, „Мундоро 
Капиталс“, „Евромакс Сърви сиз“, „АсарелМедет“, „Огняно
во К“ АД и „Геоинс Консулт“ ООД. 

Управителният съвет на БГД благодари на всички 
участ ници в конференцията за приноса им в утвърждава
нето на Годишните научни конференции на БГД като важ
но научно събитие в областта на геологията в България.

Евгения Тарасова
Член на Управителния съвет на БГД

Доклад на младия учен Стефан Методиев

Въпрос задава Александра Харковска (пред нея са Василка 
Младенова и Страшимир Страшимиров)

Въпрос задава Васил Арнаудов (до него е Димитър Тронков)

Доклад на младия учен Елеонора Балканска


