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Вести

Национална конференция с международно участие „Геонауки 2020“

На 3 и 4 декември 2020 г. се проведе Националната науч-
на конференция с международно участие „Геонауки 2020“, 
организирана от Управителния съвет на Българското гео
логическо дружество и Геологогеографския факултет 
при Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, със съ-
действието на Геологическия институт „Акад. Страшимир 
Димитров“ при БАН, Института по минералогия и крис-
талография „Акад. Иван Костов“ при БАН, Минно
геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, НТС по Минно 
дело, геология и металургия и Националния музей „Земята 
и хората“. Тази година конференцията беше посветена на 
150 години от рождението на професор Стефан Бончев 
(1870–1947) и 100 години от рождението на професор 
Христо Спасов (1920–2003) (сн. 1). Почетни председатели 
бяха акад. Тодор Николов и акад. Иван Загорчев. Съгласно 
въведените рестриктивни мерки в страната, във връзка с 
COVID19, форумът се проведе дистанционно на интернет 
платформата MS Teams.

Конференцията беше открита с обръщение към участ
ниците от Председателя на Организационния комитет и 
Председател на Българското геологическо дружество, 
доц. Никола Ботушаров. При откриването той връчи 
Почетна грамота и кристален плакет на доц. Евгения 
Тарасова, избрана за почетен член на БГД, за приноси 

в развитието на дружеството и неговите международни 
връзки като Председател на БГД (2016–2019) и дългого-
дишен член на Управителния съвет, и за приноси в област
та на минералогията и геологията (сн. 2). Встъпителните 
доклади на пленарната сесия, на акад. Тодор Николов и 
проф. Илияна Бончева, бяха посветени на изтъкнатите 
български геолози професорите Стефан Бончев и Христо 
Спасов. Богатата творческа кариера на големите учени и 
оригиналните им приноси в палеонтологията, стратигра-
фията и регионалната геология, съчетани с дългогодишна 
преподавателска и организационна дейност в Софийския 
университет, Българското геологическо дружество и 
Геологическия институт, заслужено ги нареждат сред кла-
сиците и найвидните ратници на геоложките науки у нас. 
В рамките на пленарната сесия бяха изнесени докладите 
на акад. Иван Загорчев и проф. Огнян Петров, посветени 
на интерпретационните проблеми пред UPb геохроноло-
гия чрез индуктивносвързана масспектрометрия с лазерна 
аблация и на праховия рентгеноструктурен анализ, като 
основен научен инструментариум в науките за Земята и 
материалознанието.

Въпреки дистанционната форма на провеждане, кон-
ференцията „Геонауки 2020“ отново привлече голям инте-
рес сред геоложката колегия у нас. Активното участие в 

Сн. 1. Екранна снимка от платформата MS Teams при откриването на конференцията на Българското геологическо дру-
жество „Геонауки 2020“
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лада), Палеонтология, стратиграфия и седиментология (14 
доклада), Минералогия (11 доклада), Хидрогеология и ин-
женерна геология (10 доклада), Находища на минерални и 
енергийни ресурси (9 доклада), Околна среда и природни 
рискове (6 доклада), Съвременна геодинамика и сеизмо-
логия (5 доклада), Геоложко наследство, археогеология и 
интердисциплинарни изследвания (5 доклада), Геоложки 
проекти (2 доклада), Нови книги (2 доклада), Регионална 
геология и геотектоника (1 доклад), Приложна геофизи-
ка (1 доклад). Постерната сесия беше достъпна на облака 
на Софийския университет One Drive. Научните съоб-
щения от конференцията „Геонауки 2020“ бяха отпеча-
тани в Списание на Българското геологическо дружест
во (год. 81, кн. 3, с главен редактор Йоцо Янев), като 
над две трети от тях са на английски език. Свободен 
достъп до публикуваните материали е осигурен на интернет

Сн. 3. Екранна снимка от платформата MS Teams от дискусия по доклад в сесия Геохимия и петрология

сесиите на конференцията взеха и много геолози от чуж-
бина, сред които колеги от Минногеоложкия факултет на 
Белградския университет (Сърбия), Университета в Базел 
(Швейцария), Университета в Лийдс (Великобритания) и 
др. Някои от докладите предизвикаха дискусии, продъл-
жили извън рамките на определеното програмно време 
(сн. 3). В конференцията участваха общо над 200 автори 
от 42 научни институции, дружества, обществени органи-
зации и фирми, и 17 държави (Австрия, България, Белгия, 
Великобритания, Германия, Нидерландия, Канада, Китай, 
Румъния, Русия, Република Южна Африка, Сърбия, САЩ, 
Чехия, Швейцария, Украйна и Финландия). В програмата 
на „Геонауки 2020“ намериха място 84 рецензирани док
лада, от които 4 поканени пленарни, 21 устни и 59 пос-
терни. Според тематичната им насоченост докладите бяха 
разпределени в 12 сесии: Геохимия и петрология (15 док

Сн. 2. Почетна грамота и кристален плакет на доц. Евгения Тарасова, избрана за почетен член на Българското геологиче-
ско дружество
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Табл. 1. Композиция от избрани фотографии от „Геофотоконкурс 2020“: а) скален комплекс Орлови скали (Ардино, Из-
точни Родопи); б) скален феномен Караджов камък (с. Мостово, Западни Родопи); в) поглед от Караджов камък към Родо-
пите (вътрешността на Боровишката калдера); г) земни пирамиди при с. Банище (ЮЗ България); д) скален феномен „Трите 
брата“ (Айтос); е) скален манастир „Шашкъните“ (Провадия). Автори на снимките са Богдана Бакалова и Борис Вълчев.
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Табл. 2. Композиция от избрани фотографии от „Геофотоконкурс 2020“: а) язовир Душанци с билото на Стара планина;  
б) изглед към Стара планина от Копривщица (местност Билото); в) Дяволския мост над река Арда край гр. Ардино;  
г) проломът на р. Арда при гр. Ардино, всечен в амфиболити, мрамори, гнайси и шисти. Автори на снимките са Силвия 
Чавдарова, Милен Ставрев и Ирина Маринова.
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страницата на списанието (https://bgd.bg/reviewbgs/годи-
на812020книга3).

Конференцията „Геонауки 2020“ завърши с награжда-
ването на млади геолози за високо научно ниво на пред-
ставен доклад. Почетни грамоти получиха четирима мла-
ди учени: Цветомила Владинова (Геологически институт 
при БАН), за изнесен устен доклад „Нови данни за мета-
морфния фундамент в западната част на Сакарската еди-
ница, ЮИ България“; Йована Николич (Белградски уни-
верситет), за участието ѝ в конференцията с два доклада: 
„Предварителен анализ на изтичащите водни количества от 
извора Крупая (Източна Сърбия)“ и „Принос към изяснява-
не на режима на движение на водите и на водния баланс 
на трансграничната река Ерма“; Диан Страхилов (Минно
геоложки университет „Св. Иван Рилски“), с два самостоя-
телни постерни доклада: „Анализ на напреженията в райо-
на на златнополиметалното находище Бакаджик, Бургаски 
руден район, като инструмент за интерпретация на струк-
турния контрол на минерализацията“ и „Анализ на напре-
женията и структурна характеристика в района на скарно-
вото находище Крумово, Югоизточна България“ и Зорница 
Доцева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), 

за участието ѝ със самостоятелен постерен доклад „Зони 
на отлагане от калнокаменни потоци – пример от юж-
ните склонове на Стара планина (района на с. Антон)“. 
С Почетна грамота „Професор Живко Иванов“ и парич-
на награда от фирма „Геоложки консултации Мургана“ 
ООД беше награден Владимир Николов (Национален 
природонаучен музей при БАН), за колективния доклад 
„Добре дошли в „Кредния парк“: Три години изследвания 
на къснокредното находище на фосилни тетраподи край 
град Трън, Западно Средногорие“. Организационният ко-
митет на конференцията „Геонауки 2020“ проведе конкурс 
за любителски фотографии „Геофотоконкурс 2020“ и избра 
да публикува снимките на Богдана Бакалова (Табл. 1а–в), 
Борис Вълчев (Табл. 1г–е), Силвия Чавдарова и Милен 
Ставрев (Табл. 2а, б), и Ирина Маринова (Табл. 2в, г).

Провеждането на годишната научна конференция на 
Българското геологическо дружество „Геонауки 2020“ 
не би било възможно без дарителството на „Елаците – 
Мед“ АД от Индустриалната група ГЕОТЕХМИН, Тотал 
Е&П България Б.В. – България и „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД, на които Организационният комитет изказ-
ва сърдечна благодарност.

Любомир Методиев
Член на Управителния съвет на БГД


