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Национална научна конференция с международно участие  
„Геонауки 2014“

На 11 и 12 декември 2014 г. в Аулата на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ се проведе Националната 
научна конференция с международно участие „Геонауки 
2014“. Конференцията се организира от Българското 
геологическо дружество със съдействието на Геолого-
географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“, Националния музей „Земята и хората“ и НТС 
по минно дело, геология и металургия. Почетни председа-
тели бяха академиците Тодор Николов и Илия Бручев.

Конференцията откри Председателят на Орга ни за-
ционния комитет Димитър Синьовски. Беше почетена па-
метта на починалите през годината наши колеги: Стефан  
Г. Бояджиев (в края на декември 2013 г.), Иван Начев, 
Лазар Кузманов и Виолета Константинова.

Пленарните доклади бяха посветени на 160 години от 
рождението на Георги Златарски (1854–1909) и на 110 го-
дини от рождението на Андрей Янишевски (1904–1945). 
Доклад за жизнения път и геоложките приноси на Георги 
Златарски изнесе Филип Мачев, а за Андрей Янишевски 
подробно разказа Платон Чумаченко. Поканен доклад, 
представящ дейността на енергийната компания ТОТАЛ 
Е&П България Б. В. в Черно море, изнесе нейният предста-
вител – старши-геолог Еди Мете.

По време на конференцията бяха изнесени общо 53 на-
учни доклада, от които 23 устни. Постерната сесия беше 
предпочетена от много колеги и беше подредена освен във 
фоайето пред Аулата и по стълбището към нея. Дискусии-
те се проведоха на „чаша вино“ в академичното кафене  

Председателят на БГД Димитър Синьовски открива  
кон ференцията

Наши колеги по време на научните сесии. На първия ред 
от дясно наляво – Николай Бонев, Петър Марчев, Васил 
Арнаудов, Росен Недялков. На втория ред до прозорците – 
Олег Витов, Милорад Вацев, Димитър Тронков

Наши колеги по време на конференцията
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„Яй цето“. Като водещи автори и съавтори общо участ-
ваха около 130 души от 10 държави (България, Австрия, 
Македония, Полша, САЩ, Словакия, Украйна, Унгария, 
Франция и Швейцария). Тази година изнесените доклади 
бяха по-малко в сравнение с тези на „Геонауки 2013“, кое-
то вероятно е свързано с масовото участие на българската 
геоложка гилдия с доклади на Юбилейния ХХ конгрес на 
Карпато-Балканската геологическа асоциация, проведен 
през септември в Тирана, Албания.

Представените доклади покриваха различни научни на-
правления от науките за Земята. Прави впечатление, че на-
малява броят на традиционно преобладаващите доклади в 
областта на минералогията и петрологията, а се увеличават 
тези с интердисциплинарни изследвания. Според тематич-
ната им принадлежност докладите бяха разпределени в 7 
научни сесии както следва:

Минералогия, геохимия и петрология – 13 бр.
Регионална геология, геотектоника, структурна геоло-

гия и геофизика – 7 бр.
Палеонтология, стратиграфия и седиментология – 9 бр.
Находища на минерални и енергийни ресурси – 4 бр.
Хидрогеология и инженерна геология – 6 бр.
Околна среда и природни рискове – 4 бр.
Геоложко наследство, археогеология и интердисципли-

нарни изследвания – 9 бр.

Докладваните на конференцията научни съобщения са 
публикувани в сборник „Геонауки 2014“ (ISSN 1313-2377) 
с главен редактор Йоцо Янев. Тази година 50% от авторите 

Постерното представяне беше предпочетено от много 
колеги и затова освен във фоайето постери бяха окачени и 
по стълбището към Аулата

Закриването на конференцията се състоя в Залата с 
гигантски кристали в НМ „Земята и хората“, където 
Председателят на БГД Димитър Синьовски връчи грамота 
за високо научно ниво на изнесен доклад на младия учен от 
Геолого-географския факултет, СУ Данаил Йовчев.

избраха да публикуват на български език. Свободен достъп 
до публикуваните материали е осигурен на интернет-стра-
ницата на Българското геологическо дружеството.

За осми път на Годишната научна конференция „Гео-
науки“ се проведе конкурс за най-добро представяне на 
млад учен. За високо научно ниво на представен доклад с 
почетна грамота бяха удостоени Данаил Йовчев (Геолого-
географски факултет, СУ), Ивац Георгиев (дипломант в 
Геологическия институт – БАН), Йорданка Донкова (док-
торант в Геологическия институт – БАН) и Катя Василева 
(докторант в Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“). Конференцията приключи с връчване на грамоти 
на тези млади участници и коктейл в Залата с гигантски 
кристали на Националния музей „Земята и хората“.

Организирането на конференцията и издаването на 
книжното тяло на Сборника „Геонауки 2014“ се осъщест-
ви c платиненото спонсорство на ТОТАЛ Е&П България 
Б. В., със сребърното на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД и с бронзовото – на „Асарел-Медет“ АД и „Огняново 
К“ АД. Управителният съвет на БГД благодари за съпри-
частността на спонсорите, помогнали за осъществяване на 
конференцията.

Управителният съвет на БГД благодари на всички 
колеги, взели участие в конференцията и допринесли за 
нейното протичане на високо професионално ниво. УС на 
БГД подсеща членовете на дружеството и неговите симпа-
тизанти, че следващата ни конференция ще е юбилейна и 
ще е посветена на 90 години от създаването на Българското 
геологическо дружество. 

Евгения Тарасова
Член на Управителния съвет на БГД


