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125 години Сръбско геологическо дружество
125 Years of the Serbian Geological Society

Сръбското геологическо дружеството (СГД) е основано на 
10 февруари (по Юлианския календар) 1891 г. в Белград, 
в частното имение на богатия сръбски търговец капитан 
Миша Анастасиевич. По онова време, в последното де-
сетилетие на XIX в., в Европа съществуват само няколко 
геоложки дружества (Лондонско, Френско и Унгарско), 
и Сръбското геологическо дружество става първата офи-
циална геоложка организация, създадена на Балканите. 
Дружеството е основано от Йован Жуювич и група от не-
гови най-близки сътрудници, сред които има геолози, хи-
мици, географи и учители, много от които имат значите-
лен принос за развитието на природните науки в Сърбия. 
Йован Жуювич поддържа сътрудничество и приятелски 
отношения и с първите български геолози – Георги Бончев 
и Георги Златарски (фиг. 1). Дружеството е създадено с 
мисията „да извършва геоложки проучвания на сръбските 
и други земи на Балканския полуостров и да информира 
своите членове и заинтересуваните страни за разработки 
в геологията и свързаните с нея науки.“ Йован Жуювич е 
първият председател на СГД. Той е известен и като рек-
тор на Университета в Белград, председател на Сръбската 
кралска академия, активен политически деятел – народен 

представител, министър на просветата и църковните дела 
и министър на външните работи в няколко сръбски пра-
вителства. 

Сръбското геологическо дружество се развива като 
водеща обществена и професионална организация и има 
заслуги за създаването на национални научни институ-
ции като Сеизмологичния институт, Природонаучния му-
зей и Геологическия институт на Кралство Югославия. 
Дружеството издава свое списание „Записници Српског 
геолошког друштва“ (Rundić et al., 2016). Днес, в памет на 
Йован Жуювич, във Факултета по минно дело и геология 
на Университета в Белград (ул. Каменичка 6) е създадена 
мемориална стая, където се съхраняват негови книги, гео-
ложки инвентар (като чукове) и др. 

В момента Сръбското геологическо дружество наброя-
ва 320 активни члена и всяка година все повече и повече 
млади геолози и студенти активно се включват в дейности-
те му. От основаването си до наши дни, дружеството прие-
ма в своите редици 54 чуждестранни члена, сред които 9 
са от България: Георги Бончев, Георги Златарски и Стефан 
Бончев (приети 1905 г.); Петър Гочев, Цанко Цанков и 
Христо Спасов (приети 1964 г.); Кирил Будуров (приет 

Фиг. 1. Групова снимка на сръбски и български геолози (1896 г.), отляво надясно: седящи Георги Златарски, Йован Жуювич, 
С. Урошевич; стоящи П. Павлович, Георги Бончев. Снимката е изложена в мемориалната стая, създадена в памет на Йован 
Жуювич в Университета в Белград.
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1989 г.); Тодор Николов и Иван Загорчев (приети 2001 г.) 
(Rundić et al., 2016; Rundić, Stevanović, 2016).

Дружеството активно развива международно сътруд-
ничество и членува в такива международни геоложки ор-
ганизации като Международния съюз по геоложки науки 
(IUGS), Европейската федерация на геолозите (EFG) и 
Европейската асоциация на геоложките дружества (AEGS). 

През последните години дружеството активизира съ-
т рудничеството си с геоложките дружества на съседните 
държави. През 2015 г. подписва Споразумение за сътрудни-
чество с геоложкото дружество на Унгария, а през 2016 г. 
– на България и Румъния. 

През 2016 г. Сръбското геологическо дружество чества 
125 години от своето създаване. По случай това юбилей-
но събитие на 15 февруари 2016 г., в деня на Националния 
празник на Република Сърбия – Деня на държавност-
та, с указ на Президента на Република Сърбия Томислав 
Николич, Дружеството е удостоено с почетната награда – 
Сретенски орден ІІ степен, за особени заслуги и изключи-
телен принос в развитието на научно-техническата мисъл и 
практика в областта на геоложките науки и приложението 
им в практиката (фиг. 2). 

По случай юбилейното събитие на 21 октомври 2016 г., 
в аулата на Ректората на Университета в Белград – в сграда-
та, където в далечната 1891 г. е основано Сръбското геоло-
гическо дружество, се провежда тържествено честване на 
годишнината на дружеството (фиг. 3). Присъстват много-
бройни представители на научната и геоложката общност 
на Сърбия, представители на Министерството на миннодо-
бивната промишленост и енергетиката, Министерството 
за опазване на околната среда, Търговската камара, много 

геолози и приятели от Босна и Херцеговина, Хърватия и 
Унгария. Почетни гости са председателите на геолож-
ките дружества на България, Румъния, Унгария, Гърция, 
Словения и др. 

Церемонията беше открита от председателя на Дру-
жеството проф. Зоран Стеванович с доклад-ретроспек-
ция към дългата история и значимите постижения на 
Дружеството (фиг. 4). Бяха припомнени думите на Йован 
Жуювич, казани преди около един век на честването по 
случай 30-годишнина на СГД през 1921 г.: „Ние имаме 
причина да сме напълно доволни от дружеството. То ни 
сплотяваше, поддържаше единството и солидарност-
та между нас и понякога вършеше полезно разделение на 
работата между нас. Без това дружество сумата от 
нашия труд щеше да е по-малка. Ето защо аз казвам: да 
живее Сръбското геологическо дружество!“. 

Почетните гости поднесоха поздравителни адреси 
от името на своите дружества и институции (фиг. 5, 6). 
Професор Александър Грубич представи издадената във 
връзка с юбилея монография „125 години Сръбско геоло-
гическо дружество“ с автори Л. Рундич, А. Грубич, Н. Ба-
няц, М. Судар и З. Стеванович (фиг. 7, 8). Монографията 
е замислена и реализирана не само като преглед на исто-
рическото развитие на Дружеството и геоложките науки в 
Сърбия, но и като послание към бъдещите поколения гео-
лози. Книгата е двуезична (на сръбски и английски), богато 
илюстрирана и разделена на 4 глави, които характеризират 
повратни събития от историята на Дружеството и Сърбия 
в периодите 1891–1921, 1922–1945, 1946–1991 и 1992– 
2015 г. В последвалата научна сесия „Постижения и пер-
спективи на геологията в Сърбия“ бяха изнесени тематич-

Фиг. 2. Сретенски орден ІІ степен, присъден на СГД през 2016 г., за особени заслуги и изключителен принос в развитието на 
научно-техническата мисъл и практика в областта на геоложките науки и приложението им в практиката и по случай 125-та 
годишнина
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Фиг. 3. Откриване на тържествената церемония и научната 
сесия, посветени на 125 години от основаването на СГД (ау-
лата на Ректората на Университета в Белград, 21.10.2016 г.)

Фиг. 4. Председателят на СГД проф. д-р Зоран Стеванович 
изнася доклад-ретроспекция към дългата история и значи-
мите постижения на Дружеството

Фиг. 5. Поздравления от името на Българското геологическо 
дружество поднася председателят Евгения Тарасова

Фиг. 6. Паметна грамота и плакет на Евгения Тарасова за 
участие в юбилейното честването на 125 години СГД

Фиг. 7. Зоран Стеванович (председател на СГД през 2012–
2016 г.) (отляво), Александър Грубич (председател на СГД 
през 1981–1982 и 1998–2002 г.) (отдясно) и Ненад Баняц 
(председател на СГД през 2008–2012 г.) (на втория ред) по 
време на тържествената церемония в аулата

Фиг. 8. Монографичното издание „125 години Сръбско гео-
логическо дружество“ 
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Фиг. 9. Паметната плоча, открита на Капитан Мишиното 
здание, където е създадено СГД и се помещава до 1952 г.

Фиг. 10. Юбилейна марка с лика на Йован Жуйович на фона 
на Капитан Мишиното здание, издадена от пощенската 
служба на Република Сърбия

Фиг. 11. Споразумение за сътрудничество между геоложките дружества на Сърбия и България, подписано на 22.10.2017 г. 
в Белград
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ни доклади, посветени на бъдещите насоки за експлоата-
цията на минералните ресурси на Сърбия (Р. Йеленкович), 
необходимостта от инженерногеоложки и хидрогеолож-
ки изследвания в контекста на устойчивото развитие (З. 
Стеванович, Л. Рундич, З. Радич) и управление на риска 
при съхраняване на геоложкото наследство (А. Маран 
Стеванович).

По повод 125-та годишнина на Дружеството, на фа-
садата на сградата на изхода към двора на Капитан 
Мишиното здание (днешен Ректорат на Университета в 
Белград), където през 1891 г. е основано Дружеството, 
беше открита паметна плоча (издялана от белоградчишки 
варовик) (фиг. 9).

Във връзка със 125-та годишнина от създаването на 
Дружеството, Пощенската служба на Република Сърбия 
издаде юбилейната пощенска марка с лика на Йован 
Жуйович на фона на Капитан Мишиното здание (фиг. 10).

На 22 октомври 2016 г. в Белград, на ул. Каменичка 6, 
в мемориалната стая на Йован Жуйович във Факултета по 
минно дело и геология, беше подписано Споразумение за 
сътрудничество между геоложките дружества на Сърбия и 
България (фиг. 11). От българска страна споразумението 
беше подписано от Председателя на Българското геологи-
ческо дружество доцент д-р Евгения Тарасова, а от сръбска 

– от Председателя на Сръбското геологическо дружество 
професор д-р Зоран Стеванович. 

Съдържанието на споразумението беше предварително 
съгласувано между двете страни през 2016 г. Подписаното 
споразумение цели подобряването на неформалните кон-
такти между двете дружества, осигуряването на по-добра 
информираност на членовете им, стимулирането на съв-
местни изследователски и други дейности. На подписване-
то присъстваха: от българска страна – д-р Михаил Тарасов, 
от сръбска страна – д-р Люпко Рундич, д-р Александра 
Маран Стеванович и Велко Маринович. След подписването 
на документа д-р Люпко Рундич запозна българските гости 
с историята на експонатите и съдържанието на библиотека-
та в мемориалната стая, както и с палеонтоложката колек-
ция на музея към Факултета по минно дело и геология.
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