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ХІІІ Общоруско петрографско съвещание (6–13 септември 2021 г.)

В периода 6–13 септември 2021 г. в Иркутск се 
проведе ХІІІ Общоруско петрографско съвеща-
ние „Петрология и геодинамика на геоложки-
те процеси“, отложено от 2020 г. заради Ковид 
пандемията. На съвещанието бяха представени 
общо над 350 устни, постерни и онлайн докла-
ди, представени от над 800 автори и разделени в 
следните секции:

1. Магматизъм в различни геодинамични об-
становки.

2. Метаморфизъм и литогенеза.
3. Петрогенеза и минералогия на дълбоките 

обвивки на Земята.
4. Магматизъм, метасоматоза и рудообразу-

ване.
5. Изотопно-геохимически изследвания в пет-

рологията.
6. Експериментално и физико-химическо мо-

делиране на геоложките процеси.
7. Класификация и номенклатура на магме-

ните и метаморфни скали, подходи и перспек-
тиви.

8. Петрографията в образователния процес и 
интердисциплинарните изследвания.

9. Резултати от съвместните руско-монголски 
геоложки изследвания във връзка със 100-го-
дишнината от установяването на дипломатиче-
ските отношения. 

Мястото на провеждане на съвещанието не 
е случайно, както изтъкна във встъпителното 
си слово директорът на Института за земната 
кора, РАН, чл.-кор. проф. Дмитрий Петрович 
Гладкочуб. Защото геологията трябва да се изу-
чава, там където тя „присъства“. А именно та-
кова място е районът на гр. Иркутск, където се 
разкриват не само много стари скали, но тук се 
„събират“ две първоразрядни структури на Ев-
разия – Сибирската платформа и кратоните от 

Централноазиатския пояс, изградени от изклю-
чително разнообразни магмени и метаморфни 
скали, които предлагат обекти за изследване „по 
вкуса“ на всеки учен.

Особено силно бе представена първата сек-
ция, в която докладите имаха комплексен ха-
рактер с привличане на петроложки, литолож-
ки, геохимични и изотопно-геохимични данни. 
Това правеше изводите от тектонските рекон-
струкции солидно аргументирани. Наред с тези 
по-регионални доклади бяха изнесени и докла-
ди върху по-локални обекти – отделни интрузии 
или магмени комплекси, но всички те се бази-
раха на богат фактологичен материал – детайл-
ни теренни изследвания и пълен комплекс от 
съвременни лабораторни изследвания (микро-
скопски, геохимични, изотопни). Въпреки дъл-
гогодишните изследвания за много от обектите 
бяха представени съвсем нови геоложки и гео-
химични данни. Третата група доклади, макар и 
малко на брой, бе посветена на изучаването на 
отделен минерал или много малък обем от гео-
ложко тяло. Но тези доклади се характеризира-
ха с изключителна прецизност и детайлност на 
изследванията, което е изисквало огромно коли-
чество време за лабораторна работа. В хода ни 
дискусиите бе изтъкнато безпокойство относно 
използването на петроложката терминология 
дори и по отношение на базисни понятия като 
„плум“, „деплетирана мантия“, „литосферна 
мантия“ и др., за които сякаш всеки автор има 
собствена дефиниция. Като основен недостатък 
на докладите бе отчетено слабото, дори схема-
тично теренно описание на обектите и липса на 
микроскопско описание на изследваните скали.

По отношение на секция Метаморфизъм и 
литогенеза с тревога бе отбелязано, че и в Ру-
сия започва да се усеща намаляването на инте-



78

реса към метаморфните скали в сравнение със 
70-те и 80-те години на миналия век, явление 
характерно в световен мащаб. Като цяло на съ-
вещанието сякаш доминираха докладите върху 
еклогитите (почти половината) като най-инте-
ресните индикатори за геодинамичната еволю-
ция на кората и мантията. Отново бе повдиг-
нат спорът „ЗА“ и „ПРОТИВ“ присъствието 
на еклогити с архайска възраст. Друг обект, 
на който бяха посветени доста доклади, беше 
гранулитовите комплекси от различни части на 
Руската федерация.

Основна тема в секция Петрогенезис и ми-
нералогия на дълбоките части на Земята бе 
връзката между състава и пространствено-вре-
мевата проява на базичния и кимберлитовия 
магматизъм. Друга важна тема бе строежът на 
литосферата по данни от химизма на минерали 
индикатори  от ксенолити и ксенокристи и от 
ксенолити от еклогити в кимберлитите. Важна 
тема, която бе разглеждана, бе и създаването на 
единна систематика и номенклатура на кимбер-
литите. Особено интересни доклади бяха посве-
тени на несъответствието между състава на ким-
берлитовата магма и състава на включенията от 
топилка в минералите от кимберлитите.

В рамките на тази научна сесия бе проведен и 
Практикум по кимберлитите, посветен на тяхна-
та класификация, номенклатура и микроскопски 
особености.

В „Магматизъм, метасоматоза и рудообра-
зуване“ бяха представени изключително разно-
образни доклади, отнасящи се до всички ме-
талогенни провинции в Русия. Акцентът беше 
върху магматизма (възраст, особености и т.н.) и 
свързаните с него метасоматични изменения.

Отделянето на секция „Изотопно-геохимичес-
ки изследвания в петрологията“ по мнението на 
организаторите е било доста трудно, тъй като 
почти всяко петроложко изследване вече е свър-
зано и с използване на изотопно-геохимични 
данни. Програмата на секцията бе строго при-
вързана към хроностратиграфската скала – за-
почна с доклади, посветени на мантийни скали, 
през архайски и докамбрийски корови скали и 
завърши с изотопно-геохимичните особености 
на кайнозойски базалти. По време на заседания-
та и в тази секция бе повдигнат въпросът за ко-
ректното използване на терминологията.

Изключително впечатление на съвещание-
то направи присъствието на много (като коли-
чество) млади изследователи – студенти, докто-
ранти (аспиранти) и млади научни работници, 
които представиха сериозни и задълбочени на-
учни изследвания. След всяка пленарна сесия 
се провеждаше оживена дискусия, нещо което 
отсъства на нашите конференции.

Българското участие бе скромно – два устни 
и един постерен доклад, които бяха радушно 
приети и предизвикаха дискусии.

Фиг. 1. Снимка на участниците в съвещанието


