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Българското минералогическо дружество навърши 25 години

На 21 февруари 1990 г. секцията по Минералогия към Бъл
гарското геологическо дружество се отделя и учредява са
мостоятелно дружество – Българското минералогическо 
дружество (БМД).

БМД е доброволна организация, в чийто състав вли
зат предимно изследователи от направленията минера
логия, кристалография, геохимия, петрология и полез
ни изкопаеми, студенти, любители, но и представители 
от други професии. Дружеството е колективен орган на 
Научнотехническия съюз по Минно дело, геология и ме
талургия. То участва активно през годините в работата на 
Международната минералогическа асоциация чрез своите 
представители в съответните научни комиисии и работни 
групи, а също така членува и в Европейския минералоги
чен съюз.

За първи председател на Дружеството е избран акад. 
Иван Костов (1990–1996). Следващите председатели са: 
проф. дгн Веселина Бресковска (1996–1998), ст.н.с. Йор
данка МинчеваСтефанова (1998–1999), проф. дгн Доб
ринка Ставракева (1999–2005), ст.н.с. дгн Иван Бонев 
(2005–2008), доц. дгн Руслан Костов (2008–2014) и доц. 
др Василка Младенова (от 2014 г.). Със званието „Почетен 
председател“ на Дружеството са били удостоени акад. 
Иван Костов, ст.н.с. Йорданка МинчеваСтефанова и проф. 
дгн Добринка Ставракева. 

Членският състав на дружеството варира през години
те. В някои години членовете са били над 120, а през пос
ледната година са около 80. Колективен член към БМД е 
Дружеството на лапидарите. Напоследък в Дружеството се 
записаха и много студенти, не само от специалност геоло
гия, но и от специалност география от Геологогеографския 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Като почетни
те членове на Дружеството фигурират известни чужде
странни учени, двама от които са с български произход: 
проф. Роберт Хауи (Великобритания), проф. Хуго Щрунц 
(Германия), проф. Ичиро Сунагава (Япония), акад. Ни
колай Юшкин (Русия), чл.кор. проф. Арнолд Марфу нин 
(Русия), проф. Ернст Спиридонов (Русия), дхк Илия Де лев 
(Бразилия), проф. Петер Цацоф (Германия) и дг Ели забет 
Щрак (Германия).

От 2004 г. Дружеството издава съвместно с Гео ло
гическия институт при БАН научното списание „Гео
химия, минералогия и петрология“ с отговорни редакто
ри ст.н.с. дгн Иван Бонев (2004–2007) и проф. др Томас 
Керестеджиян (от 2007). Дружеството има собствена уеб
страница, която през миналата година е изцяло обновена и 
е качена на сървъра на Геологическия институт при  БАН. 
Страницата е създадена и ще се актуализира от Димитрина 
Димитрова. От скоро има и страница в социалната мрежа 

Facebook, с което сме в крак с настроенията, начините на 
общуване и споделяне на наймладите членове на дружест
вото – студентите. Тази страница ни позволява много бързо 
да споделяме за предстоящи и минали събития, да качваме 
снимки и обяви и да получаваме обратен отговор и мне
ния на нашите членове и почитатели. По този начин във 
всеки момент разбираме какви са настроенията и накъде 
да вървим.

Дружеството е активно и по отношение на организи
рани лекции, срещи и други научни мероприятия, поняко
га и като съорганизатор с други научни институции или 
дружества. За изминалия 25годишен период са изнесени 
над 150 научни доклада и съобщения, организирани са 3 
национални научни сесии и 2 международни конференции. 
Сред лекторите пред Дружеството са били редица извест
ни учени от чужбина. Отбелязвани са юбилейни дати и са 
чествани годишнини на наши и чужди изследователи.

Данните за минералите в България се систематизи
рат повече от един век. Трудът на Георги Златарски 
„Ру дите в България“ (1882) е първата геоложка публи
кация, писана от българин и се счита като първата „Ми
нералогия на България“. Той описва 45 минерални вида. 
Основоположникът на минераложките и петрографските изу 
чавания в страната, Георги Бончев, издава през 1923 г. тру да 
„Минералите в България“, в който са включени 107 ми
нерални вида. Последното описателно обобщение из лиза 
през 1964 г., когато е публикувана монографията „Ми
нералите в България“ от авторски колектив начело с акад. 
Иван Костов. В нея са описани около 350 минерални вида 
и разновидности и е проведено за първи път минералоги
ческо райониране на страната. От издаването на последна
та обобщаваща монография са изминали повече от 50 го
дини. От тогава се натрупаха много нови данни. Дано има 
следващото издание, което да попълни информацията с 
нови данни. Кой подобре би направил това от българските 
минералози?

Целта на БМД е да популяризираме българските ми
нерали и българското геоложко наследство. През изми
налата година дейността на дружеството се насочи към 
мероприятия, които в попривлекателен вид да покажат на 
наймладите членове на дружеството, студентите, че не са 
сбъркали с избора си, а напротив – имат голям късмет, по
падайки в специалност геология. През октомври 2015 г. ор
ганизирахме еднодневна екскурзия, озаглавена „За пренит 
в Лозенската планина“, а след това разгледахме минерал
ните богатства на колекцията на Димитър Стоянов. Тези 
излизания са приятни за всички, но са много полезни за 
младите хора, тъй като така те в неформална обстановка 
контактуват, споделят и научават много за минералите от 
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техните поопитни колеги. Очакваме идеи за минераложки 
екскурзии от всички членове на дружеството!

От 5 години всяка есен в Музея по „Минералогия, пет
рология и полезни изкопаеми“ към Геологогеографския 
факултет на Софийския университет „Св. Климент Ох
ридски“ се открива временна изложба с образци на члено
вете на лапидарското дружество. Инициативата дължим на 
любовта към минералите, отговорното отношение към гео
ложкото наследство и добрите контакти на двете уреднич
ки на музея – Елена Нейкова и Анка Русинова. Тези есенни 
изложби събират настоящи и бивши преподаватели и слу
жители, студенти и приятели на музея. От 2013 г. успоред
но с изложбата се провежда и фотоконкурс по определена 
тематика. Мероприятието се спонсорира от Българска мин
ногеоложка камара, ВИП Трейдинг Дидживижън ООД 
(официален представител на Pentax за България) и Фактор 
БГ, на които изказваме искрена благодарност. През 2014 г. 
в инициативата се включи и Българското минералогическо 
дружество. През есента на 2015 г. бяха обявени наградени
те фотографии от втория фотоконкурс, който тази година 
беше „Минералите на България през погледа на обектива“ 
и беше открита временната изложба „Сулфиди и сродни 
съединения от Маданското рудно поле“. Фотографиите и 

изложбата ще бъдат в Музея до октомври 2016 г., а след 
това ще бъдат заменени със снимките от новия фотокон
курс и друга временна изложба.

Добре дошли са всички, които желаят да се насладят на 
красотата на минералите!

Следващият фотоконкурс ще бъде посветен на неповто
римостта и красотата на Родопите, изразени чрез скалния 
строеж и оформени от покъсни природни процеси. Точната 
тематика, регламентът, изискванията и сроковете ще бъ
дат обявени в началото на 2016 г. на сайта на Българското 
минералогическо дружество и на Facebook страницата на 
Музея по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми. 
Очакваме фотографския поглед върху Родопите от всички, 
които искат да популяризираме българската геология и 
природни красоти. Участвайте!

БМД е представило кандидатура за организиране на 
9та международна конференция „Минералогия и музеи“ 
(М&M9) през 2020 г. Всички кандидатури ще бъдат разгле
дани на 8та конференция, която ще се състои през 2016 г. 
Ако успеем, ще трябва да се постараем да покажем, че не
напразно ни е гласуване доверие. Очакваме и предложения 
за дейности от всички членове на дружеството, както и от 
всеки, който обича минералите и геологията. 

доц. д-р Василка Младенова 
Председател на Българското минералогическо 

дружество

Част от участниците в еднодневната екскурзия „За пренит 
в Лозенската планина“, проведена през октомври 2015 г.

В ахатовото царство на Димитър Стоянов


