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Юбилеи 

Честит 70-годишен юбилей на професор д-р Йордан Кортенски!

Проф. Йордан Иванов Кортенски е роден на 
29.08.1952 г. в гр. Ямбол. Средното си образова-
ние завършва през 1971 г. в Техникума по фина 
механика и оптика „Ломоносов“ – гр. София. 
През 1973 г. е приет за студент във Висшия мин-
но-геоложки институт – гр. София, специалност 
„Геология и проучване на полезни изкопаеми“. 

След завършване на висшето си образование, 
в периода 1978–1980 г., работи като инженер-
гео лог в Геолого-проучвателно предприятие – 
гр. София, обект „Томпсън“. През 1980 г. спе-
челва конкурс за асистент във ВМГИ (сега МГУ 
„Св. Иван Рилски“) в катедра „Геология и про-
учване на полезни изкопаеми“, където работи 
последователно като асистент, старши асистент и 
главен асистент до 1994 г. През 1991 г. защитава 
дисертация на тема „Геохимични особе ности и 
минерален състав на неорганичната част на въг-
лищата от Софийския басейн“ за придобиване на 
научна степен „кандидат на геолого-минерало-
гическите науки“ (сега образователна и научна 
степен „доктор“). През 1994 г. е избран за доцент 
по Въглищна геология, петрология и геохимия, а 
през 2012 г. спечелва конкурс за професор към 
катедра „Геология и проучване на полезни изко-
паеми“ към МГУ „Св. Иван Рилски“. 

От постъпването си във ВМГИ до пенсиони-
рането си през 2020 г. проф. Кортенски осъщест-
вява изключително активна административна, 
образователна и научна дейност. От 1983 г. е ръ-
ководител на Лаборатория по въглищна геоло-
гия и органична петрология. От 2001 г. е член на 
факултетния съвет на Геологопроучвателния фа-
култет, а от 2016 г. – член на Академичния съвет 
на МГУ „Св. Иван Рилски“. От 2009 до 2020 г.  
е председател на музейния съвет на Музея по 
Минералогия, петрология и полезни изкопае-
ми, а в периода 2012–2020 г. е ръководител на 
катед ра „Геология и проучване на полезни изко-
паеми“. От 2012 до 2018 г. е член на редколегия-
та на Годишника на МГУ, като за същия период 

е и редактор на том 1 – Геология и геофизика 
на същия. Член е на редколегията на списание 
на Българското Геологическо Дружество (от 
2019 г.), а в периода 2016–2021 г. участва като 
член и председател на временни и постоянни 
комисии по Науки за Земята към Фонд „Научни 
изследвания“ към МОН. Проф. Кортенски чле-
нува в редица реномирани национални и меж-
дународни организации: Българското геоложко 
дружество (от 1978 г.), Българското минералож-
ко дружество (от 1991 г.), Съюза на учените в 
България (от 1987 г.), Асоциацията по органич-
на петрология (TSOP) (2001–2003 г.), Ню-Йорк-
ската академия на науките (през 1995 г.) и др.
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Педагогическата дейност на проф. Кортенски 
е свързана с обучението на студенти, специали-
занти и докторанти по редица учебни дисципли-
ни: Находища на полезни изкопаеми, Търсене 
и проучване на полезни изкопаеми; Геология и 
петрология на въглищата (сега Въглищна геоло-
гия); Редки и разсеяни елементи; Геология и ге-
охимия на изкопаемите горива, Курсов проект и 
практикум по полезни изкопаеми и др. По негова 
инициатива се въвеждат и разработват курсове 
по Органична петрология, Неорганична геохи-
мия, Геолого-промишлена оценка на въглищни 
находища и Екологични и геохимични аспекти 
при изследване на въглищата за магистри от спе-
циалности „Икономическа геология“ и „Иконо-
мика на изкопаемите горива“. През дългогодиш-
ната си преподавателска кариера проф. Кортен-
ски е бил ръководител на над 145 дипломанта и 
3 докторанта, голяма част от които са успешно 
реализирани в предприятия от въгледобивния 
отрасъл, научни институти и университети.

Едновременно с педагогическата си дейност, 
проф. Кортенски активно извършва и научно-из-
следователска и научно-приложна дейности със 
студенти и докторанти. Ръководител и участник е 
в над 40 научни и научно-приложни проекта към 
НИС-МГУ, Минпроект, Министерство на ико-
номиката и енергетиката, Фонд „Научни изслед-
вания“ и др. Научните му интереси са насочени 
към изучаването на петрографския състав, ми-
нераложката и геохимичната характеристика на 
неорганичното вещество във въглища с различна 
възраст и степен на въглефикация от България и 
чужбина. Автор е на монография (2011 г.), раз-
глеждаща поведението на главните и елементи-
те-примеси в български въглища, на 1 учебник 
(2002 г.) и съавтор на 1 учебно ръководство 
(2013 г.) за обучение на студенти по дисципли-
ните „Въглищна геология“ и „Органична петро-
логия“, както и на над 115 научни публикации, 
намерили място в реномирани международни и 
български научни издания: International Journal 
of Coal Geology, Geologica Balcanica, Oxidation 
Communications, J. Environmental Geosciences, J. 
of Environmental Protection аnd Ecology, Comptes 
rendus de l‘Académie bulgare des Sciences, Списа-
ние на БГД, Годишник на МГУ и др. 

По-значителните научни приноси на проф. 
Кортенски могат да се обобщят както следва:

• Подробно са изследвани главните минерали, 
формата им на присъствие и генезисът им 
във въглища от различни български басейни;

• Изяснен е минералният състав и генези-
сът на конкрециите от Балканския басейн 
и микроконкреции от Свогенския басейн;

• Предложена е генетична класификация на 
минералите и формите им на присъствие 
във въглищата; 

• Изучено е съдържанието, формата на при-
съствие и разпределението на пепелообра-
зуващи и елементи-примеси в български и 
чуждестранни въглища;

• Изказани са обосновани хипотези за посо-
ката и типа на подхранване на торфените 
блата въз основа на площното разпределе-
ние на химичните елементи;

• Разработен е числен метод за определяне 
на физико-химичните характеристики (pH) 
и подхранването на торфените блата;

• Подробно е изучено геохимичното пове-
дение и особености на литофилни, сидеро-
филни, халкофилни и токсични елементи в 
български въглища;

• Изучени са екологичните аспекти и влия-
нието на български въглища и тяхната пе-
пел върху околната среда;

• Изяснен е мацералният състав на редица 
български въглища;

• Изказани са обосновани хипотези за про-
изхода на органичното вещество и типа на 
торфообразуващата среда;

• Въз основа на мацералния и химичния със-
тав наши въглища са класифицирани съ-
гласно Международната класификация на 
въглищата в пласта;

• Изследвана е степента за автоокисление и 
са установени факторите, влияещи върху 
окислителните процеси в български въг-
лища.

Резултатите от научно-изследователската 
работа на проф. Кортенски представляват съ-
ществен научен принос както за българската 
въглищна геология, така и за световната наука 
за твърдите изкопаеми горива. Свидетелство 
за това е високата цитируемост на научните му 
трудове (над 1150 цитирания, от които над 950 
в чуждестранни списания и монографии), която 
позиционира проф. Кортенски като междуна-
родно признат учен със съществен принос във 
въглищната геология.

По случай неговата 70-та годишнина, всички 
ние, неговите възпитаници и колеги, му пожела-
ваме крепко здраве и още много успехи в живо-
та и науката!

От колектива на катедра „Геология и про-
учване на полезни изкопаеми“ към Минно-
гео ложкия университет „Св. Ив. Рилски“


