
167

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 76, кн. 2–3, 2015, с. 167–168
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 76, part 2–3, 2015, p. 167–168

In memoriam

Стеван Карамата (26.09.1926–25.07.2015)

Геологическата общественост в Сърбия и на Балканите за-
губи още един от своите най-изтъкнати членове. Академик 
Стеван Карамата беше световно известен и признат водач 
на сръбските геолози в продължение на десетилетия не за-
ради административните постове, които заемаше, а по без-
спорните си качества на високо професионален геолог, ак-
тивен, продуктивен и оригинален учен, изтъкнат универси-
тетски преподавател и ерудиран общественик и патриот. 

Стеван Карамата е роден в Земун в семейство, заемало 
в продължение на две столетия важно място в укрепване-
то на сръбската книжовност и национална идентичност. 
Семейство Карамата, установило се от средата на 18-ти век 
в Земун, тогава на територията на Австрийската империя, 
е дало на сръбската държава видни учени, архитекти, офи-
цери, банкери, учители и издатели. Стеван Карамата учи 
геология в Загреб и Белград, като се дипломира през 1950 г. 
След защита на докторска дисертация през 1955 г. препо-
дава в Рударско-геоложкия факултет, където е избран през 
1967 г. за редовен професор по петрология и се пенсионира 
през 1990 г. През 1970 г. е избран за дописен член, а през 
1985 г. – за редовен член (академик) на Сръбската академия 
на науките и изкуствата. Избран е също за чуждестранен 
член на Австрийската академия на науките, Академията на 
природните науки на Руската федерация, Академията на 
науките и изкуствата на Република Сръбска, Хърватската 
академия на науките и изкуствата и за почетен доктор на 
Университета Бабеш-Болияи в Клуж (Румъния). Проф. 
Карамата беше член на Сръбското геоложко дружество, 
Българското геологическо дружество, Дружеството за фи-
зически и природни науки в Женева, Швейцарското мине-
ралогическо-петрологическо дружество. Бил е гостуващ 
лектор в университетите в Льовен, Фрайбург и Женева. Той 
беше един от първите организатори на Международната 
геологическа корелационна програма – председател на 
Югославския национален комитет за МПГК, Комитета за 
природни науки на Югославската комисия за ЮНЕСКО, 
Международната асоциация за произхода на рудните на-
ходища. В продължение на дълги години беше член на ре-
дакционните колегии на сръбски и чуждестранни геологи-
чески списания, ръководител на комитетите на Сръбската 
академия на науките и изкуствата за геодинамиката на 
земната кора и горната мантия, за карста и спелеологията, 
за проучването на Косово, за проучването на Копаоник и 
Комисията за международното сътрудничество.

Академик С. Карамата е награждаван многократно, 
като между най-високите държавни награди, с които е 
удостоен, фигурират Държавният орден със златен венец 
(1981) и Орденът на Ньегош втора степен (1997).

Научната дейност на академик С. Карамата беше 
свързана главно с петрологията, геохимията и рудни-
те находища. Основните му интереси бяха насочени към 
офиолитите и офиолитните комплекси и тяхната роля в 

геодинамиката и геологическата еволюция. Наред с това 
той беше активно ангажиран в изследванията върху иден-
тифицирането на гео логическите терени на Балканите и в 
Европа, и в по-широките петрологически и геодинамиче-
ски изследвания в регионалната геология на Югоизточна 
Европа. Конкретните му теренни и лабораторни изследва-
ния допринесоха много за изясняването на развитието на 
Динаридите и Вардарската зона, както и на Западна Стара 
планина на територията на Сърбия. 

Стеван беше петролог от световен мащаб, като интере-
сите му далеч надхвърляха тясната специализация в нау-
ката. Той беше от първите сръбски учени, които възприе-
ха новостите в световната геотектоника и геодинамика, 

На геоложки маршрут в ЮЗ България – 2004 г.
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и активно участваше и ръководеше работите по геодина-
мичните изследвания на Сръбската академия на науките 
и изкуствата. В стихията си беше в офиолитните терени 
на Динаридите и Вардарската зона, където организира 
няколко запомнящи се експедиции, съответно през 1996 
и 2006 г. В тези експедиции взеха участие някои от най-
известните европейски геолози и всички бяха силно заин-
тересувани и впечатлени от показаното от С. Карамата и 
неговите сътрудници.

Познавах лично академик Карамата в продължение поч-
ти на половин век, а през последните петнадесетина годи-
ни активно сътрудничихме по изследванията и корелация-
та на метаморфните комплекси на Сръбско-Македонския 
масив. Макар и трудно подвижен през последните години 
от нашето сътрудничество, той с интерес излизаше на те-
рена и се ориентираше бързо и успешно в геологическите 
особености на конкретните разкрития. Освен отличен те-
ренен геолог и опитен петролог и тектоник, Стеван беше 
ерудит – отличен познавач на историята, етнологията, 
археологията и изкуството на Балканския полуостров, и 

разбира се, на първо място на Сърбия. Неговият патрио-
тизъм не беше ограничен и егоистичен, той познаваше ка-
чествата, но и недостатъците както на сръбския, така и на 
другите балкански народи и се отнасяше със симпатия към 
тях. Българските геолози ще помнят Стеван Карамата като 
приятел и колега, допринесъл за изясняването на важни 
проблеми на балканската геология и за разбирателството 
и сътрудничеството между геолозите на нашите съседни 
страни. Загубихме уважаван колега и приятел.

Академик Карамата е автор на много научни трудове, 
публикувани в най-авторитетни международни и нацио-
нални издания. Неговият жизнен път и научно дело са 
обоб щени в публикацията: 

Stevan Karamata: zivot i delo (urednik i pripedivac 
Slobodan Vujić). Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, 
2009. 150 p. ISBN 9788673522043

Българското геологическо дружество, чиито член беше 
академик проф. Стеван Карамата, изказва най-искрените 
си съболезнования на неговото семейство и на колегите от 
Република Сърбия. 

Иван Загорчев

Проф. Ст. Карамата пред разкритие на офиолити край Златибор – 2006 г.


