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Проф. дгн Иван Славев Хайдутов (1933–2019)

Проф. Иван Хайдутов е роден на 27.04.1933 г. в гр. Со
фия. През 1956 г. завършва специалност „Геология“ в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с квали
фикация геологгеохимик и започва професионалната си 
дейност в картировъчна бригада. Началото на научната му 
кариера е през 1960 г. в Геологическия институт при БАН, 
първоначално като научен сътрудник. Завършва творчес
кия си път като професор (ст.н.с. I ст.) и ръководител на 
секция „Геотектоника“. Той е кандидат на геологоминера
логическите науки от 1969 г. и доктор на геологоминера
логическите науки от1988 г.

Научните интереси на проф. Хайдутов са в следните 
геотектонски направления:

1. Геодинамични условия на образуване и строеж 
на гранитните терени. Изследва магмените тела от Ва
рисцидите в България, като доказва наличието на два типа 
геодинамични обстановки при формирането на този тип 
терени.

2. Генезис и еволюция на древната океанска кора в 
Югоизточна Европа. Въз основа на установените характер
ни особености на океанската кора, като възраст, геохимич
ни характеристики, количествени и възрастови взаимоот
ношения между офиолитите и островнодъговите магмати
ти, както и пространственото разположение на офиолитите 
спрямо трансевропейската сутурна зона, установява, че те 
са формирани в обхвата на океана Япетус, т.е. не са част от 
АфриканоНубийските офиолити.

Творчеството на проф. Хайдутов обхваща повече от 
110 научни труда в български и чуждестранни научни 
списания. Участва и в написването на 4 монографии. През 
1964 г. специализира структурна геология на Прекамбрия 
в Ленинград и Москва, а през 1974 г. – структурна геология 
в Imperial College (Лондон). През 1997 г. е стипендиант на 
фондация „Fulbright“ в университета в Мичиган (САЩ).

Участвал е в редица национални и международни 
проекти, главно място сред които заемат IGCP – проект 5 
„Корелация на Превариски и Вариски явления в Алпийско
Средиземноморския планински пояс“ (в периода 1979–
1984 г. оглавява българската работна група по този проект) 
и IGCP – проект 276 „Палеозойски геодинамични домени 
и тяхната алпийска еволюция в Тетиса“ (начело на българ
ския екип и член на ръководството на проекта в периода 
1989–1994 г.).

Проф. Хайдутов е член на Българското геологическо 
дружество от 1957 г., член на редакционния съвет и главен 
редактор (1995–1996 г.) на Списанието на Дружеството. 

Забележително е членството на проф. Хайдутов в реди
ца научни комитети и комисии, участието му в междуна
родни конгреси и симпозиуми.

Дори в пенсионна възраст проф. Хайдутов не преста
на да се занимава с наука, издавайки монографията „Къс
нопротерозойскараннопалеозойска еволюция на Бал
кан ския терен (ЮИ Европа) – вероятен блок от океа на 
Япе тус“. Той хранеше голяма любов към планините и 
пъ тешествията. По време на работата си като геолог в 
Танзания е изкачил найвисокия връх на Африка – Ки
лиманджаро. Участник е и в две научни експедиции в 
Хималаите през 1984 и 1987 г., в резултат на които е пуб
ликувана книгата „Хималайски университет“, където е 
един от авторите.

Дълбок поклон пред паметта му!

Секция „Геотектоника и регионална геология“
Геологически институт към БАН 


