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Юбилейна национална научна конференция с международно участие
„90 години Българско геологическо дружество – Геонауки 2015“
През 2015 г. се навършиха 90 години от основаването на
Българското геологическо дружество. Създадено от малка
група енергични и ентусиазирани геолози, минни инженери, хидрогеолог, археолог, зоолог и учители по естествена
история, дружеството сплотява много поколения български
геолози и специалисти от различни направления от науките
за Земята в активна, широкообхватна и демократична професионална организация, която е устояла на сътресенията
и превратностите в най-новата ни история, в служба на науката и обществото.
На 11 и 12 декември 2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Юбилейната
национална научна конференция с международно участие
„90 години Българско геологическо дружество – Геонауки
2015“. Конференцията се организира от Българското гео
логическо дружество, със съдействието на Геолого-гео
графския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, На
ционалният музей „Земята и хората“ и НТС по минно дело,
геология и металургия. Като почетни председатели конференцията уважиха академик Тодор Николов, академик
Илия Бручев и академик Иван Загорчев.
Конференцията откри председателят на Организа
ционния комитет и председател на БГД проф. Димитър
Синьовски, който връчи грамоти и плакети на новоизбраните почетни членове на БГД проф. Радослав Наков и акад.
Иван Загорчев. Той прочете поздравителен адрес от името
на Управителния съвет на Българското геологическо дружество по случай 80-годишния юбилей на чл.-кор. Христо

Сн. 1. Ксавие Фожрас, управител на енергийната ком
пания „ТОТАЛ Е&П България“ – платинен спонсор на
конференцията, представя доклад за проучването за нефт
и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, предвидено за
2016 г.
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Сн. 2. Представителят на фирмата „ПАНалитикал“ за Бъл
гария Матю Райнер представя дейността и продуктите на
фирмата-спонсор на конференцията

Дабовски. Пленарните доклади на акад. Иван Загорчев,
проф. Радослав Наков и проф. Платон Чумаченко бяха посветени съответно на проблемите, алтернативните идеи и
интерпретации за многофазовия тектонометаморфизъм в
България, на геопарковете и геоложкото наследство, като
част от българското национално-историческо и културно
наследство и на 90-годишнината на БГД, чрез ретроспекция на провежданите през годините геоложки екскурзии,
като част от живота на дружеството.
Господин Ксавие Фожрас, управител на енергийната компания „ТОТАЛ Е&П България“ – основен спонсор
на конференцията, представи доклад за проучването за
нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, предвидено за 2016 г. в партньорство с Репсол и ОМВ и запозна
присъстващите с избраната за тази цел сондажна платформа от последно поколение, произведена през 2013 г.
Представителят на „ПАНалитикал“ за България г-н Матю
Райнер представи дейността и продуктите на фирматаспонсор на конференцията.
По време на конференцията бяха изнесени 66 научни
доклади, от които 26 устни и 40 постерни. Постерната сесия беше организирана на „чаша вино“ във фоайето пред
Аулата. Като водещи автори и съавтори в конференцията
участваха около 140 души от 38 научни институции и обществени организации и 9 държави (България, Германия,
Дания, Македония, Русия, Република Южна Африка, САЩ,
Швейцария и Япония). Изнесените доклади представиха
различни направления от науките за Земята. Според тематичната им принадлежност докладите бяха разпределени в
7 научни сесии:

Сн. 3. Наши колеги по време на конференцията

– Геотектоника. Регионална и структурна геология: 7
устни доклада;
– Минералогия и находища на минерални суровини: 5
устни и 16 постерни доклада;
– Геохимия и петрология: 6 устни и 7 постерни док
лада;
– Палеонтология, стратиграфия и седиментология: 3
устни и 8 постерни доклада;
– Хидрогеология и инженерна геология: 1 устен и 6
постерни доклада;
– Околна среда и природни рискове: 2 устни и 2 постерни доклада;

– Геоложко наследство, археогеология и интердисциплинарни изследвания: 2 устни и 1 постерен доклад.
Докладваните на конференцията научни съобщения
са публикувани в сборник „Геонауки 2015“ (ISSN 13132377) с главен редактор Йоцо Янев. Тази година над 60%
от авторите избраха да публикуват на английски език.
Свободен достъп до публикуваните материали е осигурен на интернет-страницата на Българското геологическо
дружеството.
За девети път на Научната конференция „Геонауки“ се
проведе конкурс за най-добро представяне на млад учен.
За високо научно ниво на представен доклад с почетна
грамота бяха удостоени Цветелина Горинова (докторант
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“) и
Красимира Кършева (докторант в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“). Конференцията беше закрита
с коктейл в Залата с гигантските кристали на Националния
музей „Земята и хората“. Също така бяха представени
новата книга с разкази „Със звезда на челото“ на проф.
Тодор Маринов от МГУ „Св. Иван Рилски“ и новата книга
със стихове и спомени „Симфония на душата“ на Иванка
Тополова-Топарева – пенсиониран геолог-картировач и настоящ публицист от Бургас.
Организирането на конференцията и издаването на
Сборника „90 години Българско геологическо дружество
– Геонауки 2015“ се осъществиха благодарение на платиненото спонсорството на „ТОТАЛ Е&П България“, сребърното спонсорството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“
ЕАД, „Огняново К“ АД и „Евромакс Рисорсиз“ ЕАД и
бронзовото спонсорството на фирмата „ПАНалитикал“.
Управителният съвет на БГД благодари за съпричастността на спонсорите, помогнали за провеждането на
конференцията.
Управителният съвет на БГД благодари на всички колеги, взели участие в конференцията и допринесли за нейното протичане на високо професионално ниво.
Любомир Методиев
член на Управителния съвет на БГД
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