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Доц. д-р Никола Зидаров (1936–2020)

На 18 ноември 2020 г., след кратко боледуване, ни напус-
на доц. д-р Никола Зидаров, дългогодишен директор на 
Централната лаборатория по минералогия и кристалогра-
фия към Българската академия на науките (понастоящем 
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван 
Костов“) и председател на Българското геологическо дру-
жество. 

Никола Зидаров е роден на 21 ноември 1936 г. в град 
Варна. Завършва висше образование в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ по специалност „Геология“ 
със специализация по геохимия, а през 1969 г. защита-
ва докторска дисертация, посветена на минералогията 
на окислителната зона на оловно-цинковите находища 
в Маданския руден район. До 1970 г. работи като геолог 
и ръководител в геоложката картировка на България към 
Главното управление за геоложки проучвания. В периода 
1971–1983 г. е геолог, главен геолог, ръководител на екс-
педиция и главен експерт в Българските геоложки експе-
диции в Сомалия, Мозамбик, Никарагуа, Танзания, Заир, 
Мароко, Замбия, Виетнам, Алжир и Конго.

От 1984 година е на работа в Института по прилож-
на минералогия към БАН, където е завеждащ секция 
„Топографична минералогия“ и изпълняващ функциите 
на научен секретар. През 1986 г. е избран за старши нау-
чен сътрудник (доцент). От 1993 до 1995 г. е директор на 
Института по приложна минералогия, от 1995 до 2007 го-
дина е директор на същото звено, но преименувано на 
Централна лаборатория по минералогия и кристалография, 
а по-късно на Институт по минералогия и кристалография 
„Акад. Иван Костов“.

Научноизследователската дейност на доц. Никола 
Зидаров е в областта на минералогията, петрологията, гео-
химията и регионалната геология. Автор и съавтор е на над 
120 публикации. Основните му научни приноси са в изуча-
ване на минералогията на рудните и нерудните находища, 
както и на минералогията и петрологията на метаморфните 
комплекси у нас. Установил е нови за страната минерали 
от оловно-цинковите находища в Родопите и от находище 
Кремиковци. Участвал е в 25 научни проекта. Автор е на 18 
експертизи и на голям брой геоложки карти в България и 
чужбина. Бил е ръководител и консултант на много проек-
ти по различни минерални ресурси.

Доц. Никола Зидаров е активен общественик – чле-
нувал е в Българското геологическо дружество (БГД) и е 
бил негов председател в периода 1992–1996 г. Избран е за 
почетен член на БГД през 2004 г. Членувал е в Българско 
минералогическо дружество, на което е избран за поче-
тен член през 2016 г. Избиран е в Управителния съвет на 
НТС по минно дело, геология и металургия, членувал е 
в Съюза на учените в България. През 1997 г. е избран за 
Академик към Международната академия по минерални 
суровини (Русия). Национален делегат е на XVI Конгрес на 
Международната минералогическа асоциация през 1994 г. 
(в Пиза, Италия) и на XXX Международен геоложки кон-
грес през 1996 г. (в Пекин, Китай).

Българската геоложка общност ще запази светъл спо-
мен за учения, изтъкнатия геолог и общественик – доцент 
Никола Зидаров. 
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