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Професор д-р Мария Желязкова-Панайотова (1928–2018)

На 7 май 2018 г. внезапно ни напусна професор д-р Мария 
Желязкова-Панайотова, дългогодишен преподавател в 
Геолого-географския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и председател на Българското 
гео логическо дружество от 1979 до 1985 г.

Мария Желязкова-Панайотова е родена на 22 май  
1928 г. в гр. Ямбол в прогресивно семейство на юрист и 
учителка. Завършва гимназия в родния си град, а после 
учи геология в Русия (СССР) – първо в Ленинградския 
държавен уни верситет, а след това в Московския дър-
жавен университет. След като се дипломира през 1952 г., 
тя постъпва като асистент в катедра „Полезни изкопае-
ми“ към Софийския университет и работи заедно с проф. 
Цоню Димитров. От 1954 до 1958 г. отново е в Русия като 
аспирант в Московския държавен университет, където за-
щитава кандидатска дисертация върху ултрабазитите и 
свързаните с тях полезни изкопаеми в района на с. Голямо 
Каменяне, Източни Родопи. Завръща се в родната катедра, 
където до 1965 г. е преподавател, а от 1965 до 1972 г. – до-
цент. Същата година е избрана за професор и ръководител 
на катедрата. 

Пътят на професор Желязкова-Панайотова като препо-
давател не е лек. В началото тя е един от двамата препода-
ватели в наскоро формираната катедра и се налага, освен 
практически занятия по минераграфия, шлихов анализ и 
генетична минералогия, да поеме и курса по геохимия за 
студентите-геохимици. По-късно подготвя и чете седем 
курса лекции: методи за търсене и проучване на полезни 
изкопаеми, кратък курс по полезни изкопаеми за геолози, 
кратък курс по полезни изкопаеми за геофизици, находища 
на рудни полезни изкопаеми, рудообразувателни процеси, 
геохимия и минералогия и находища на редки и разсеяни 
елементи. 

Научноизследователската работа на проф. Мария Же-
лязкова-Панайотова е изключително целенасочена, сис-
темна и задълбочена. Тя е автор и съавтор на повече от 
100 научни публикации, повечето от които са посветени 
на ултрабазитите в България и свързаните с тях полезни 
изкопаеми, както и на 5 учебника-монографии. Участва в 
съавторството в учебника-монография „Геология на руд-
ните находища“ (1986, изд. „Наука и изкуство“) в колектив 
с академик В. И. Смирнов. Създава стройна, напълно съв-
ременна концепция за ултрабазитовите комплекси у нас и 
свързаните с тях минерални суровини. Изяснява геоложка-
та позиция на ултрабазитите, тяхната петрография, мине-
ралогия, химични особености, в т. ч. и елементите-приме-
си, които носят. Прави обобщения върху ултрабазитите на 
Балканския полуостров в сътрудничество с изследователи 
от Гърция, Югославия, Румъния, Албания и др. Изследва 
свързаните с ултрабазитите хромшпинели, азбест, талк и 
вермикулит. На хромшпинелите е посветена цяла поредица 
от работи, като са доказани нови разновидности, създадена 
е и по-съвършена класификация за тях. Изследванията вър-
ху геоложките условия на образуването и минералогията 
на азбестите са извършени с ювелирна прецизност, богата 
ерудиция, упоритост и системност. Впоследствие проф. 
Мария Желязкова-Панайотова, заедно със своите сътруд-

ници, работи върху талка и вермикулита, като се стига и до 
цялостно съвременно обобщение. 

Проф. Мария Желязкова-Панайотова е изследовател с 
тънко чувство за практическата приложимост на научни-
те постижения. Нейните изследвания водят до откриване 
на нов тип суровина – хром-никелови магнетити. Открити 
са нови за страната волфрам-бисмутови скарнови орудява-
ния в Рила. Проф. Мария Желязкова-Панайотова защита-
ва последователно идеята за използване на ултрабазитите 
у нас като ценна комплексна суровина. Тя е инициатор за 
използването на нашите ултрабазити по принципно нова 
и напълно безотпадна технология от австрийската фирма 
„Рутнер“ за получаване на железен концентрат, MgO, NiO, 
СоО и суровина за стъкларската промишленост.

Научните постижения на проф. Мария Желязкова-
Панайотова се приемат с висока оценка от международна-
та геоложка общественост. Тя участва с доклади в редица 
международни научни форуми: геоложките конгреси в 
Чехословакия, Канада, СССР, Япония, Китай и др. През 
1974 г., като председател на програмния комитет, участ-
ва в организирането и провеждането на IV Симпозиум на 
Международната асоциация по генезис на рудните находища 
IAGOD във Варна (Златните пясъци), а през 1989 г. е предсе-
дател на научно-организационния комитет на XIV Конгрес 
на Карпато-Балканската геоложка асоциация в София. Член 
е на работна група на ЮНЕСКО по офиолитови комплекси. 
Включена е в английската и американската енциклопедия 
“Who is who?” („Кой какъв е?“), в Световната енциклопедия 
за биографии, в енциклопедията „Кой какъв е от жените в 
света“ и в енциклопедията „Кой какъв е в науката в Европа“. 
Проф. Мария Желязкова-Панайотова е един от основните 
дарители на Националния музей „Земята и хората“ и нейни-
те колекции присъстват трайно в експозициите му.

Мария Желязкова-Панайотова е активен общественик. 
Тя е председател на Българското геологическо дружество 
от 1979 до 1985 г. През 2005 г. е избрана за негов почетен 
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член за заслугите ѝ като председател, а също и като учен и 
педагог в областта на рудните и нерудни полезни изкопае-
ми и геохимията на находищата на минерални суровини, 
както и за научните ѝ приноси при изследването на ултра-
базитите в България.

На всички поприща тя работи всеотдайно, с високо 
чувство за отговорност и дълг към обществото. Дейността 

ѝ е отличена с редица ордени и медали: „За народна сво-
бода“ – II ст., „9-ти септември“ – II ст., „Народен орден на 
труда“ – златен, „Климент Охридски“ – I ст., „100 години 
българска геология“ и редица други национални и между-
народни награди.

Ще запазим светъл спомен за големия учен, педагог, об-
щественик и човек – проф. Мария Желязкова-Панайотова.

Евгения Тарасова
Председател на БГД


