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Доц. д-р Евгения Кожухарова – 90 годишен юбилей

През октомври тази година доц. д-р Евгения Ко-
жухарова (Жени) навърши 90 години, извървявайки 
достойно своя път в дебрите на Родопската геология 
(сн. 1). Тя е от поколението български геолози, поло-
жило основите на петроложките изследвания на ви-
сокометаморфните скали от средата на миналия век, 
продължавайки и днес с нови идеи и интерпретации 
за сложния пъзел, наречен Родопски кристалин.

Родена е на 21.10.1931 г. в гр. София. Завършва 
Първа девическа гимназия в София през 1949 г. и 
веднага след това записва специалност „Геология“ 
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Висшето си образование завършва през 1954 г. със 
специализация по „Геохимия“. В периода 1954–
1960 г. е геолог-картировач в Отдела за комплекс-
но геоложко картиране към Комитета по геология. 
В този период, освен че трупа знания за геоложкия 
строеж на Родопите, Жени среща и любовта на жи-
вота си – Димитър, с когото те стават забележителна 
семейна и изследователска двойка сред геоложката 
гилдия. Заедно, те отглеждат двама сина и, пак заед-
но, създават впечатляващи научно-изследователски 
проекти и постигат научни резултати, които Жени 
продължава да развива и интерпретира и в наши дни.

Научната кариера на Евгения Кожухарова за-
почва от юни 1960 г., когато е приета с конкурс в 
Геологически институт на БАН като научен сътруд-
ник в секция „Петрология“. Защитава кандидатската 
си дисертация през 1970 г. на тема „Докамбрийски 
метаморфозирани вулкански скали в Централните 
Родопи“. От 1980 г. е ст. н. с. ІІ ст. Пенсионирана е 
през 1991 г. при масовото съкращение на научния 
кадрови състав в БАН. След тази година, Евгения 
не само че не спира да работи по проблемите на ви-
сокометаморфните скали от Южна България (сн. 2), 
но продължава своите изследвания и публикационна 
дейност с голяма интензивност и до днес. 

Научно-изследователската работа на Евгения Ко-
жухарова е свързана с петрологията и стратиграфия-
та на метаморфните скали от Южна България. Лични 
постижения са: (i) откриване за първи път в България 
на ортоамфиболити (метаморфозирани габродиаба-
зи) – 1962 г., рутилови амфиболити – 1967 г., еволю-
ция на метаморфизма – 1972 г., метаморфна зонал-

ност при серпентинити – 1977 г., еклогити – 1980 г.,  
високобарични гранатови лерцолити – 1996 г.;  
(ii) тематичните разработки: първо обобщение и кон-
цепция за геоложкото положение, развитието и ме-
таморфизма на офиолитовата асоциация в Родопския 
масив – 1984 г., нова хипотеза за генезиса на еклоги-
тите, като продукти на геотрибометаморфизъм в тес-
ни зони на срязване – 1996, 1998, 2008, реконструк-
ция на първичната стратиграфия на метаморфните 
комплекси в Южна България – 2008 г., нова петрохи-
мична класификация на метаморфозираните базич-
ни и ултрабазични скали – 2008; (iii) в съавторство 
с Д. Кожухаров са открити железорудните кварцити 
(джеспилити) и гондити в Родопския масив и др.

Сн. 1. Доц. д-р Евгения Кожухарова – достоен път в дебрите 
на Родопската геология
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В периода 1972–1988 г. Евгения е изпълнител и 
сек ретар на българската част но проект 22; Програма 
по Международно сътрудничество между Академиите 
на науките на социалистическте страни – проблем ІХ 
„Произход и развитие на докамбрийската земна кора“. 
Участва в издаването на международната монография 
„Прекамбрият в младите мобилни пояси“, публикува-
на през 1988 г. 

Евгения Кожухарова е автор на глава „Пре-
камбрийски високометаморфни комплекси в Южна 
България“ от монографията „Геология на България“ 
(неиздадена), участва в монографията „Земята – не-
спокойната планета“ и в съставянето и написването 

на обяснителните записки към Геоложка карта на 
България в мащаб 1:100 000. 

В периода 1982–1987 г. е научен секретар на бъл-
гарската част на Международната геоложка корела-
ционна програма към ЮНЕСКО.

Публикационната дейност на Евгения включ-
ва над 200 научни статии в наши и чуждестранни 
списания и материали от международни конферен-
ции в България, Сърбия, Гърция, Турция, Унгария, 
Румъния, Испания, Чехословакия, Русия, Франция и 
много други. Взема участие в международни научно-
изследователски експедиции в Карелия, Колския п-в, 
Тян-шан, Казахстан, Куба. 

Член е на Българското геологическо дружество 
и Интердисциплинарната гражданска академия – 
ИНГА.

През последното десетилетие Евгения Ко жу-
харова посвети работата си на ново направление в 
геологията – геотрибологията. Тази своя иноватив-
на идея за локалните зони на срязване (триене), като 
обяснение на редица минераложки феномени сред 
ултрабазитите от Южна България, тя публикува и 
представя на различни форуми с цел да предизвика 
дискусия с един нов поглед към някои въпроси, тър-
сещи все още отговори сред геоложките среди. 

Колегите, които са имали късмет да работят съв-
местно с Жени, са се уверили в нейната ерудираност, 
интелигентност и нестандартно мислене. С граждан-
ската си позиция тя отстоява и защитава аргумен-
тирано своите идеали и ценности. Приятелите я по-
знават и като романтик, пътешественик по душа със 
силно развито чувство за хумор и автоирония. 

Да пожелаем на колегата и приятеля Евгения 
Кожухарова добро здраве, енергия и творческо дъл-
голетие!

Стефка Приставова

Сн. 2. По любимите родопски пътеки


