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Вести

Провеждане на конференция в условия на пандемия – предизвикателства и поуки  
от SGEM 2020

Пандемията от COVID-19 постави света и науката в извън-
редни и необичайни условия за последните 100 години. 
Наложи се да свикваме „в движение“ с новите предизви-
кателства, свързани със стриктното спазване на всички 
необходими противоепидемиологични мерки. Обучението 
в университетите през летния семестър на 2020 г. преми-
на в онлайн среда, а научната работа забави своето темпо 
поради невъзможността да се провеждат теренни работи 
и командировки през първата половина на годината. Във 
връзка с това провеждането на конференции в световен 
мащаб се сблъска с някои непреодолими или трудно пре-
одолими условия. Те бяха свързани с ограниченията за 
пътуване, законовите изисквания за използване на зали и 
съблюдаването на мерките за безопасност. Очертаха се 4 
основни изисквания: 1) задължително разстояние между 
седалките 1,5–2 m, което намалява капацитета на залите 
наполовина; 2) отделен вход и изход за участниците, за 
да не се смесват потоците на движение; 3) климатизация 
и проветряване на помещенията; 4) редовна дезинфекция. 
Най-големи трудности срещнаха големите конференции 

от категорията 500+ участници от 50+ държави, като се 
възприеха различни подходи за провеждане на събития-
та. Някои от конференциите бяха отложени за следващата 
година (82th EAGE Conference & Exhibition, 36th IGC, 2nd 
Edition of World Congress on Geology & Earth Science), дру-
ги избраха хибридното провеждане с присъствено и онлайн 
участие (WMESS 2020, SGEM 2020), а трети преминаха из-
цяло на онлайн платформи с презентации на живо (AAPG 
2020 Annual Convention & Exhibition, UMG “St. Ivan Rilski” 
63rd International Scientific Conference).

Юбилейната XX Международна научна конференция 
за геология, геодезия, екология и мениджмънт (SGEM 
2020) се състоя от 16 до 25 август 2020 г. традиционно в 
курортния комплекс Албена, България, сред удобствата 
на конферентните зали на Maritim Paradise Blue, Congress 
centre. Конференцията бе организирана от SGEM World 
Science Society, съвместно с научните им партньори от 
българската, полската, чешката, словашката, хърватската, 
грузинската, руската, арменската, латвийската, украинска-
та, черногорската, сръбската и турската академия на нау-
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ките и сродни научни организации и институти. В Научния 
комитет на SGEM 2020 бяха включени 35 изявени учени от 
горепосочените академии.

Всеки от докладите на конференцията беше оценен и 
допуснат до публикуване след рефериране от двама учени, 
специалисти в съответната област на познание от науките 
за Земята. Представянето им, поради необичайната ситуа-
ция с COVID-19, се осъществи по два начина – традицион-
но, с присъствено устно докладване и постерни сесии, и 
онлайн чрез интернет сесии на живо.

Докладите бяха разпределени в 25 пленарни сесии 
в следните тематични направления: 1. Science and Tech-
nology in Geology, Exploration and Mining; 2. Informatics, 
Geoinformatics and Remote Sensing; 3. Water Resources. 
Forest, Marine and Ocean Ecosystems; 4. Energy and Clean 
Tech nologies; 5. Ecology, Economics, Education and Leg is-
la tion Ecosystems; и 6. Nano, Bio, Green and Space – Tech-
nologies for a Sustainable Future.

Бяха представени общо 440 доклада – 130 устни, 110 
постерни, както и 200, представени онлайн чрез платфор-
мата Zoom. Авторите на докладите са учени и специалисти, 
представители на няколко континента, като най-многоброй-
ни бяха участниците от България, Румъния, Чехия, Русия и 
бившите съветски републики. Пълният текст на докладите 

е публикуван на хартиен носител в Сборник (ISSN 1314-
2704) и достъпен на интернет сайта на SGEM (www.sgem.
org). По традиция публикуваният след конференцията сбор-
ник се представя за рефериране и индексиране в световната 
база данни – ISI Web of Science – Clarivate, ELSEVIER – 
SCOPUS, Mendeley и COMPENDEX, CrossRef, SPRINGER 
Nature, EBSCO, ProQuest, RSCI (Russian eLibrary – РИНЦ), 
Google Scholar, CiteULike, British Library и други. 

Двадесет поредни години SGEM конференциите са по-
пулярни и признати като едни от най-реномираните научни 
събития в Европа. Това се дължи на високите критерии за 
рецензиране, значимият им импакт ранг и международното 
признание. Въпреки предизвикателствата на пандемията от 
COVID-19, участниците в SGEM 2020 показаха, че науката 
е силна и подобни събития могат да обединяват и мобили-
зират учените.

Основните поуки са свързани с бъдещето, което вече е 
„на прага“ и изисква по-голяма мобилност и иновативност. 
Предизвикателствата помагат да вървим напред и могат да 
се преодолеят с търпение и устойчиво развитие на науката 
и технологиите. Необходимо е да се адаптираме към но-
вите необичайни условия, които все по-често ще налагат 
сътрудничество чрез виртуални контакти, дистанционна 
работа и дигитализация.
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