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Тържествено честване – 70 години Геологически институт „Страшимир Димитров“ 
при Българската академия на науките

През 2017 година се навършиха 70 години от основаването 
на Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при 
Българската академия на науките и 125 години от рож-
дението на нашия патрон и един от първите ръководите-
ли на Института, именития български геолог – академик 
Страшимир Димитров. 

70-годишнината на Геологическия институт беше 
тържествено отбелязана на 22 май 2017 г. в Големия са-
лон на БАН. На събитието присъстваха представители на 
ръководството на Академията, учени, ректори на висши 
учебни заведения, настоящи и бивши колеги от различ-
ни организации от минерално-суровинния бранш, както 
и представители на бизнеса у нас. Честването бе открито 
от проф. д-р Радослав Наков, директор на Геологическия 
институт. Той представи накратко актуалното състояние 
и дейността на Института като най-голямата и комплекс-
на геоложка научноизследователска и експертна органи-
зация в България. 

Задълбочена ретроспекция на създаването, развитие-
то и постиженията на Института направи академик Иван 
Загорчев със своя доклад: „70 години Геологически инсти-
тут „Страшимир Димитров“. Отбелязани бяха четири 
основни етапа в историята на Института, които са в тяс-
на връзка с общественото и икономическото развитие на 
страната. Те са разгледани в статията, посветена на 70-го-
дишнината на Геологическия институт (Сп. Минно дело и 
геология, 2017, 4, 17–20).

Академик Тодор Николов изнесе слово за постижени-
ята на основоположниците на институцията и техните по-
следователи. Отбелязана беше работата и на много учени 
днес, които поддържат високото съвременно равнище и 
задълбочават развитието на геонауките.

Специален гост на събитието беше Негово Превъз-
ходителство проф. Лино Бианко, извънреден и пълно-
мощен посланик за България и Румъния на Република 
Малта. Той представи публична лекция на тема: “Towards 
a pragmatic philosophy of geology”. Изложението на нашия 
специален гост се фокусира върху философията на геоло-
гията и приносът на геоложките науки за развитието на 
обществото.

По време на официалната церемония бяха поднесени 
тържествени адреси от БАН, Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“, Националния институт по геофизика, геоде-
зия и география, Националния институт по метеорология и 
хидрология, Института по минералогия и кристалография 
„Акад. И. Костов“, Националния природонаучен музей, 
Националния музей „Земята и хората“, Българското геоло-
гическо дружество, Българската минно-геоложка камара, 

НТС по минно дело, геология и металургия, „Геотехмин“ и 
други организации.

Приветствено слово от името на Председателя на БАН 
поднесе чл.-кор. Константин Ганев. След поздравителния 
си адрес Председателят на Съвета на ректорите и ректор на 
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. 
д-р Любен Тотев връчи на проф. д-р Радослав Наков почет-
ния знак на МГУ „Св. Иван Рилски“. 

Събитието бе съпътствано от постерна изложба във 
фоайето на Академията, която представи развитието и 
постиженията на всички научни звена на Института. Бяха 
представени научните и научно-приложните постижения 
през последните 10 години на секциите „Геотектоника и 
регионална геология“, „Палеонтология, стратиграфия и 
седиментология“, „Минералогия и минерални ресурси“, 
„Геохимия и петрология“, „Хидрогеология“, „Геоложки 
опасности и рискове“, „Геотехника на околната среда“, 
„Геология на земетресенията“, Лабораторията за геоко-
лекции, Научноизследователската геоложка лаборатория 
„Геолаб“ и Изследователската база по геотехника – Русе.

Като част от честването на 9 ноември 2017 г. се проведе 
Юбилейна научна сесия „125 години от рождението на ака-
демик Страшимир Димитров“ в Конферентния център на 
Научен комплекс 1 на БАН. Програмата на сесията включ-
ваше пленарна сесия с 5 доклада: 

Ангел Кунов – „Покорени върхове: 125 години от рож-
дението на академик Страшимир Димитров“;

Иван Загорчев – „Геологията на България и изчезнали-
те светове“;

Ангел Кунов – „Метасоматичното учение в България“;
Евгения Кожухарова – „Развитие на познанията за ме-

таморфните комплекси в Южна България“;
Васил Арнаудов – „Геохронология на Южнобъл гар

ските гранити“.
Представени бяха и 18 устни доклада в две редовни се-

сии и 12 постерни доклада. Юбилейната сесия имаше ши-
рок тематичен обхват и даде възможност за представянето 
на оригинални материали от различни области на геонау-
ките. Изнесените доклади са публикувани в пълен текст в 
списание Geologica Balcanica, 46 (2), 2017. Сесията завър-
ши с празничен коктейл.

Геологическият институт при БАН и днес продължава 
да бъде единствената комплексна научноизследователска 
организация в областта на геологията у нас. В него се из-
вършват научни и научно-приложни изследвания по всич-
ки аспекти на геоложката наука. Продължаването и задъл-
бочаването на знанията за геологията на България и съсед-
ните ни земи остава една от основните задачи на учените от 
Геологическия институт.

Радостина Атанасова
Геологически институт при БАН
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