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Нови книги

Геологията от А до Я. Енциклопедичен геоложки речник

Геологията е наука, която изучава състава, строежа, произ-
хода, историята и развитието на Земята. Тя изследва тай-
ните на нашата планета с цел разкриване и използване на 
огромните съкровища, които тя крие в своите недра. Освен 
това геологията е и светогледна наука, играеща огромна 
роля при формирането на възгледите ни за произхода на 
света и човека. 

Вземайки предвид посоченото авторът се нае със за-
дачата да подготви и предложи на широк кръг читатели 
настоящия Енциклопедичен геоложки речник. Неголям 
брой от геоложките термини в различни времена са били 
включвани в някои вече публикувани енциклопедии и 
пред метните указатели на редица съвременни геоложки 
монографии и учебници. Като цяло обаче тясно профили-
ран речник на тези термини в България досега не е издаван. 
Всичко това предопредели необходимостта от подготвяне-
то и публикуването на подобен речник на български език. 
Без да навлизаме в дълбочината на проблема ще отбележим 
само, че от десетилетия геологията като предмет отсъства в 
програмите на училищата като цяло.

Предлаганият речник не е учебник по геология, поради 
което в него не би могло да намерят място всички минера-
ли, скали и други специализирани термини. Известно е, че 
за тази цел съществуват множество специализирани речни-
ци, справочници и енциклопедии, към които всеки читател, 
при необходимост, би могъл да се обърне. В същото време 
авторът се надява речникът да бъде в помощ не само на 
специалистите-геолози, но и на географи, геофизици, гео-
дезисти, химици, металурзи, биолози, почвоведи и пр., а 
също така и на много други специалисти, преподаватели, 
учители, студенти и ученици от различни университети и 
училища. Накрая да не забравяме също и многобройните 
любители на кръстословиците. 

Много от геоложките термини в българския език ид-
ват от немския (в миналото) и от руския (по-късно) език. 
В речника е направен опит значителна част от тях да бъдат 
заменени с българските им аналози, но една част от тер-
мините са добили гражданственост и се използват широко 
и днес, поради което някои от тях са намерили място и в 
предлагания речник. Стремежът на автора е бил, като цяло, 
геоложките термини да бъдат представени с кратки статии, 
но някои от относително по-значимите се разглеждат и по-
широко, поради което речникът е назован Енциклопедичен 

геоложки речник. В речника са включени и множество 
термини извън типично геоложките, но също използвани 
в геологията. 

Авторът се надява предлаганият речник да бъде поле-
зен на всеки, който го потърси за кратка или по-детайлна 
справка. 
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