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Геопарковете и модерното общество. Защита, популяризиране и устойчиво 
използване на геоложкото наследство в паркова среда

скали. Основната цел на това събитие бе да се привлече 
вниманието на обществото и централните институции към 
уникалната възможност за популяризиране на природните 
забележителности на България чрез Глобалната мрежа от 
геопаркове на ЮНЕСКО.

В Белоградчишката крепост (сн. 7, 10) и Римското кале 
(сн. 8) гостите се запознаха с античната и средновековната 
история на града, а в новопостроената сграда на геопарка 
(сн. 9) посетиха природонаучния музей, представящ фло-
рата и фауната на региона (сн. 11), и новия геоложки му-
зей, основан и обзаведен от студенти и преподаватели на 
Минно-геоложкия университет, където се съхранява част 
от изключителното георазнообразие на Западния Балкан 
(сн. 12). В музея бе направена презентация за историята на 
Белоградчишката крепост (сн. 13).

Полевите екскурзии бяха посветени на геоложкото раз-
нообразие на региона, което едва ли може да се види в друг 
европейски геопарк. Участниците имаха възможност да 
посетят двете емблематични за първобитната история на 
Европа пещери Магурата (сн. 14–16) и Козарника (сн. 17), 
както и да дегустират ароматните местни вина, отлежаващи 
в една от залите на пещера Магурата при температура 12 °С  
(сн. 18, 19). Обядът във Видин бе от пресен улов на дунав-
ска бяла риба на корабче върху великата европейска река 
(сн. 20), след което бе посетена средновековната крепост 
„Баба Вида“ (сн. 21–23). На следконферентната екскурзия 
участниците в конференцията се запознаха с геоложката 
история на Западния Балкан и отнесоха по късче от него в 
родината си: кумулативно габро и метадиорит от най-ста-
рите метаморфни единици в България (сн. 24, 25). Накрая 
бе посетена и красивата пещера Венеца (сн. 26), облаго-
родена за посещения по европейски проект от трансгра-
ничното сътрудничество България–Сърбия през 2015 г. с 
аналогични обекти Райкова пещера в Майданпек и архео-
логическия атракцион Лепенски вир в националния парк 
„Джердап“, посетени по време на екскурзията на Българ-
ското геологическо дружество в Сърбия през 2017 г.
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На 12–13 октомври 2018 г. в гр. Белоградчик (сн. 1, 2) се със-
тоя Международната научна конференция „Геопарковете 
и модерното общество“, посветена на 20-годишнината от 
обявяването на инициативата UNESCO GEOPARK на сре-
щата на Европейската асоциация за опазване на геоложко-
то наследство ProGEO през 1998 г. в Белоградчик. 

Този научен форум се организира от геопарк „Бело-
градчишки скали“, община Белоградчик и Минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“ с подкрепата на 
МОСВ и Националната комисия за ЮНЕСКО. Издавнето 
на материалите и полевия гид за конференцията бе под-
помогнато със средства по Договор ДНТС/Русия 02/14 с 
Фонд „Научни изследвания“. 

Въпреки наситената на събития година, в Белоградчик 
се събраха представители на 4 континента (сн. 3, 4), кои-
то обмениха опит в опазването на геоложкото наследство, 
неговото използване за туристически цели и нарастващото 
му значение за икономиката на изостаналите региони чрез 
развиване на геотуризъм и други алтернативни форми на 
устойчив туризъм: културен туризъм, селски туризъм и 
екотуризъм.

Идеята за геотуризма възниква през 1997 г. в National 
Geographic, а концепцията е прокламирана официално в 
годишния доклад за 2002 г. на Американската асоциация 
на туристическата индустрия. Белоградчишките скали са 
емблематичен за България природен феномен и отгова-
рят напълно на концепцията за геотуризма. За съжале-
ние нашето геоложко наследство все още остава скрито 
за света, а България, където през 1998 г. инициативата 
за геопарковете придоби широко обществено достояние, 
все още няма нито един геопарк в ЮНЕСКО. Основната 
причина за това е слабата координация между държавни-
те институции и липсата на подкрепа за местните ини-
циативи. 

Конференцията бе открита от кмета на гр. Белоградчик 
г-н Борис Николов (сн. 5, 6), който отправи приветствие и 
пожела на делегатите приятно прекарване под червените 
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