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На 9 и 10 декември 2021 г. се проведе Националната 
научна конференция с международно участие 
„Геонауки 2021“, организирана от Управителния съ-
вет на Българското геологическо дружество (БГД) и 
Геолого-географския факултет при СУ „Св. Климент 
Охридски“, със съдействието на Геологическия ин-
ститут „Акад. Страшимир Димитров“ при БАН, Ин-
ститута по минералогия и кристалография „Акад. 
Иван Костов“ при БАН, Минно-геоложкия универси-
тет „Св. Иван Рилски“, НТС по Минно дело, геология 
и металургия и Националния музей „Земята и хора-
та“. Тази година тя беше посветена на 90 години от 
рождението на академик Тодор Николов (1931–2021) 
(сн. 1). Бележит учен със съществен принос и важна 

роля за утвърждаване на българската палеонтология 
и геология, който ни напусна месеци преди провеж-
дане на конференцията. Почетен председател на съ-
битието традиционно беше акад. Иван Загорчев.

Конференция „Геонауки 2021“ се проведе за вто-
ра поредна година в онлайн формат, съобразно ус-
ложнената обстановка свързана с разпространението 
на COVID-19 в България. Форумът се предаваше в 
реално време чрез интернет платформата MS Teams, 
което позволи виртуално участие не само на учените 
докладващи своите изследвания, но и на студенти, 
геолози, геофизици, хидрогеолози и инженер геолози 
от различни организации, институти, университети 
от страната и чужбина.

Сн. 1. Екранна снимка от платформата MS Teams при откриването на конференцията на Българското геологическо дру-
жество „Геонауки 2021“
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Конференцията беше открита с приветствие към 
участниците от Председателя на Организационния 
комитет и Председател на Българското геологическо 
дружество, доц. Никола Ботушаров. Той ни напом-
ни, че мисията на БГД като доброволно сдружение с 
нестопанска цел е да обединява българските геолози, 
да популяризира постиженията на своите членове и 
националната геология и да издига престижа на гео-
ложката професия.

Встъпителният доклад на пленарната сесия, на 
акад. Иван Загорчев и проф. Кристалина Стойкова, 
беше посветен на живота и делото на акад. Тодор 
Николов (сн. 2). Богатата научна и творческа карие-
ра на забележителният учен и съществените му пос-
тижения в палеонтологията, стратиграфията и ре-
дица други направления в геологията го издигат на 
изключително високо научно ниво. Дългогодишна 
му преподавателска и ръководна дейност в Геолого-
географския факултет на Софийския университет, 
съчетани с приносите му към българската и светов-
ната геология, заслужено го нареждат сред най-ви-
дните представители на науките за Земята не само 
у нас, но и в чужбина. В рамките на пленарната се-
сия беше изнесен още доклад на проф. Владислав 
Костов, посветен на експерименталната минерало-
гия като средство за получаване на нови знания. 
Представени бяха редица примери за приносите на 
минералогията чрез иновативни изследователски 
подходи.

Въпреки дистанционната форма на провежда-
не, конференцията „Геонауки 2021“ привлече го-
лям интерес сред геоложката общност не само у 

нас. Активното участие в сесиите на конференция-
та взеха и много геолози и учени от чужбина, сред 
които колеги от Минно-геоложкия факултет на 
Белградския университет (Сърбия), Университетите 
в Базел и Женева (Швейцария) и др. В конференци-
ята участваха над 170 автори от 42 научни инсти-
туции, дружества, обществени организации и фир-
ми от 15 държави (Австрия, България, Германия, 
Италия, Нидерландия, Полша, Русия, РЮА, Северна 
Македония, Сърбия, Словения, Турция, Чехия, 
Швейцария и Япония). В програмата на „Геонауки 
2021“ намериха място 84 рецензирани доклада – 2 
поканени пленарни, 27 устни и 55 постерни. Според 
тематичната им насоченост докладите бяха разпреде-
лени в 10 сесии: Геохимия и петрология (13 доклада); 
Хидрогеология, карстология и инженерна геология 
(13 доклада); Околна среда и природни рискове (13 
доклада); Палеонтология, стратиграфия и седименто-
логия (12 доклада); Находища на минерални и енер-
гийни ресурси (8 доклада); Геоложко наследство, 
археогеология и интердисциплинарни изследвания 
(7 доклада); Минералогия (6 доклада); Регионална 
геология и геотектоника (5 доклад); Геоморфология, 
съвременна геодинамика и сеизмология (4 доклада); 
Геоложки проекти (1 доклада). Постерната сесия 
беше достъпна по време на събитието на „облака“ на 
Софийския университет One Drive. Своевременно, 
научните съобщения от конференцията бяха отпе-
чатани в Списание на Българското геологическо 
дружество (год. 82, кн. 3, с главен редактор Йоцо 
Янев), като голяма част от тях са на английски език. 
Свободен достъп до публикуваните материали е оси-

Сн. 2. Екранна снимка от платформата MS Teams с презентацията за научният път на акад. Т. Николов – живот, посветен 
на геонауките
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гурен на интернет-страницата на списанието (https://
bgd.bg/review-bgs/година-82-2022-книга-3).

Докладите представиха различни направления 
в геологията и бяха разпределени в традиционни-
те за конференция „Геонауки“ сесии. Някои от тях 
предизвикаха дискусии, продължили извън рамки-

те на определеното програмно време (сн. 3). Други 
представиха различни геоложки феномени и вто-
рични минерални изменения с разнообразни мор-
фоложки изяви (сн. 4).

Конференцията „Геонауки 2021“ завърши с наг-
раждаването на млади геолози за високо научно ниво 

Сн. 3. Екранна снимка от платформата MS Teams с примери на сталактити и сталагмити от презентацията на Явор Шопов 
„Върху възможността за използване на δ13C записи в пещерни натеци за определяне на пълно замръзване на почвата по 
време на заледявания“

Сн. 4. Екранна снимка от платформата MS Teams с примери на различни минерални форми от презентацията на Евгения 
Тарасова и др. „Морфология на вторични калцитови образувания в изоставена мина в Западни Родопи, България“
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на представен доклад. Почетни грамоти получиха 
трима млади учени: Велко Маринович (Белградски 
университет), за изнесен устен доклад: „Стохастична 
симулация и прогнозиране на динамиката на мътност-
та в карстови системи на примера на карстов извор 
Mокра (ЮИ Сърбия)“; Златка Делчева (Институт по 
минералогия и кристалография при БАН), за посте-
рен доклад „Термично поведение на Sr форма на гор-
даит“; Сава Колев (Геологически институт при БАН), 
за самостоятелен постерен доклад: „Общ 1-D хидро-
геоложки модел за времева оценка на наситеността 
на приповърхностната част на льосовия комплекс 
във времето за нуждите на картиране на радоновия 
потенциал“. С Почетна грамота „Професор Живко 

Иванов“ и парична награда от фирма „Геоложки кон-
султации Мургана“ ООД беше награден Владимир 
Николов (Национален природонаучен музей при 
БАН), за колективния доклад „Триаски морски вле-
чуги и други фосилни гръбначни от района на Годеч, 
Западна България“.

Провеждането на годишната научна конференция 
на Българското геологическо дружество „Геонауки 
2021“ не би било възможно без дарителството на 
„Елаците – Мед“ АД от Индустриалната група 
ГЕОТЕХМИН, Тотал Енерджис, „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ ЕАД и Велосити Минералс Лтд., 
на които Организационният комитет изказва искрена 
благодарност.

Никола Ботушаров
Председател на Българското геологическо дружество


