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In memoriam
80 години от рождението на проф. д-р Владимир Лазаров Шопов (1935–2000)

Владимир Шопов е роден на 25.05.1935 г. в гр. Свищов,
Великотърновска област. Средното си образование завършва в родния си град през 1953 г. В Софийския университет постъпва през 1954 г. Поради неудачи с изпита
си по химия на него му се налага да повтори първия курс и
затова завършва през 1960 г. Веднага постъпва в Бригадата
за търсене и картиране в картировъчен отряд с ръководител Кирил Илиев, който провежда геоложко картиране в
М 1:25 000 в Западна Стара планина. От този район е и
първата му геоложка публикация върху стратиграфията на пермските седименти от Миджурския балкан.
След конкурс в 1963 г. постъпва като аспирант в секция
„Палеонтология“ на Геологическия институт при БАН.
Научен ръководител му е ст.н.с. Иво Сапунов. през
1968 г. Шопов успешно защитава дисертационния си труд
„Долноюрските бивалви от Западна България“, като дип
ломата му е издадена на 12.12.1968 г. През 1969 г. той е
избран за научен сътрудник в секция „Стратиграфия“ на
ГИ при БАН с ръководител проф. Христо Спасов и продължава да работи върху долноюрските бивалвии, но се
насочва и към ургонски бивалви от Ловешко. В течение
на 2 години работи като полеви геолог в Геоложката експедиция, организирана от БАН в Куба, където, освен картировъчната работа, събира и обработва богата колекция
от юрски амонити. През 1973 г. бива кооптиран от ст.н.с.
Хрисчо Хрисчев към секция „Морска геология“ за да се
прехвърли към изучаването на бивалвиите от черноморските плейстоценски седименти, събирани чрез плитки
сондажи от Черноморския басейн. Въз основа на тях прави
и зонална подялба на плейстоценските седименти, която
се използва успешно при картирането на черноморското
дъно. На базата на своите проучвания на плейстоценските

молюски той подготвя и дисертационен труд за получаване
на научната степен доктор на науките, който защитава през
1991 г. (утвърден от Президиума на ВАК към Министер
ския съвет на 7.09.1991 г.). През 1984 г. В. Шопов получава
научното звание ст.н.с. II ст., а през 1992 г. – ст.н.с. I ст.
През 1999 г. той се пенсионира по болест. Автор или съавтор е на повечето от 40 научни статии. Почива на 4 януари
2000 г. в София.
Платон Чумаченко
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