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Абстракт: В настоящия доклад е направен библиографски анализ на публикациите на проф. Жеко Радев. Те са 

подредени според различни критерии: брой, тематика, време на издаване, географска насоченост и др. Представени и 

анализирани са основните му приноси в географските изследвания, в областта на физическата география: геоморфология 

и климатология. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Жеко Жеков Радев е роден на 31 юли 1875 г. в гр. Нови пазар (Шуменска област). Основно и прогимназиално 

образование завършва в родния си град, след което през 1894 г. завършва Шуменското педагогическо училище. Същата 

година става учител в Нови пазар, а на следващата 1895 г. се премества в гр. Велики Преслав и работи като учител до 1897 

г. В края на учебната година Ж. Радев се премества в с. Върбица (Шуменска област), а през 1898 г. отново се връща в гр. 

Нови пазар. Той следва – философия и педагогика в Софийския университет в периода 

1900 – 1904. В университета, наред с лекциите по педагогика и философия, посещава с 

голям интерес и лекциите по география и геология четени от Ан. Иширков и Г. 

Златарски. След завършване на университета Ж. Радев е назначен за учител в гр. 

Бургас, където събира материали за географско изследване на този град (Няколко 

бележки върху климата на гр. Бургас – 1906 г.). През 1906 г. Ж. Радев е преместен в гр. 
София, където преподава в Трета софийска мъжка гимназия и е командирован за 

асистент по география в Института по география към Софийския университет. На 1. 1. 

1909 г. е назначен за редовен асистент по география и започва работа в областта на 

физическата география. От 1911 до 1914 година специализира география и подготвя 

хабилитационния си труд в Берлинския университет при известния немски професор 

по геоморфология Албрехт Пенк. През 1915 г. Ж. Радев е избран за доцент по 

география, за извънреден професор през 1921 г. и през 1927 г. за редовен професор. 

Той с първият професор по Физическа география в Софийския университет и 

ръководител на катедрата по Физическа география (от 1927 г. до смъртта си на 

24.01.1934 г.). През 1927 – 1928 г. е декан на Историко-филологическия факултет в 

Софийския университет. В периода 1919-1927 г. е редактор на сп. „Естествознание и 

география“. Проф. Жеко Радев е съосновател и член на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, заедно с проф. 

Иширков и проф. Батаклиев и дописен член на Българския археологически институт (Гълъбов и др., 1982; Русев и др., 

2003; http://geography.bg/images/struktura/piblikacii/biuletin/2.pdf).  

 

БИБЛИОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. ЖЕКО РАДЕВ 

В настоящото изследване са анализирани трудовете на проф. Жеко Радев, издадени през периода 1906 – 1933 г. 

Най-силният му период е 1923-1926 г., когато публикува най-голям брой статии (фиг. 1) и може да се приеме, че тогава е 

разцветът в научната дейност на този виден български учен географ.  

 
Фиг. 1. Разпределение на публикациите (бр.) на проф. Жеко Радев по години на издаване. 

Източник на информация: собствена работа по данни 
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В библиографския анализ публикациите са поделени условно на три групи
1
: физикогеографски (20 бр.), 

икономгеографски (5 бр.) и други (3 бр.) (фиг. 2). Основните авторски трудове са в областта на физическата география, 

подробно ще бъдат разгледани по-надолу в настоящия доклад. В групата на икономгеографските са включени 

антропогеографските изследвания: „Географска и етногеографска Македония” „Географско положение, граници и 

повърхнина на Българското царство” и „Географска и етногеографска България в нейните исторически граници”. В 

групата „други” са включени статии, посветени на въпроси, засягащи изследвания с общогеографска или методологическа 

тематика: „Предмет и метод на географията“ и „Повече география” 

 

 
Фиг. 2. Тематична структура и брой на публикациите на проф. Жеко Радев 

Източник на информация: собствена работа по данни 

 

Освен тематичната им насоченост, анализираните публикации са поделени и в зависимост от териториите, които 

се изследват. В публикациите териториалната насоченост е представена по физикогеографски райони в България (фиг. 3). 

Трудовете му се отнасят за Рила, Пирин, Родопите, Витоша, Източна Стара планина, Западна Стара планина, Тракия, 

Черноморското крайбрежие, за реките Струма, Камчия, Въча и Янтра и пещерата Леденика. Сред тези публикации не се 

отнасят за конкретния район, а като цяло за България например: „Географска и етнографска България в нейните 

исторически граници”, „ Географско положение, граници и повърхнина на България”, „Алпийски и подалпийски пояси на 

високите български планини” и др., така също и за географията като наука – пример за това са: “Предмет и метод на 

географията“, „Повече география” и др., както и неговите лекции по геоморфология „Задачи и методи на“ 

геоморфологията. Затова тези разработки не са посочени на фиг. 3. 

 

 
Фиг. 3. Публикации на проф. Жеко Радев по физикогеографски райони в България: A – за Западна Стара планина ; B – за 

Витоша; C – за Рила; D – за Пирин; E – за Родопите; F – за Македония; G – за р. Янтра; H – за р. Камчия (Източна 

Стара планина; I – за р. Въча; J – за р. Струма; K –  за п. Леденика; M – за Тракия 

Източник на информация: собствена работа по данни 

                                                           
1 Поради голямото разнообразие на проблемите, които авторът изследва, в някои случаи тази подялба може да бъде условна. 
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Проф. Ж. Радев е автор предимно на самостоятелни публикации и в съавторство, с видния географ проф. Ан. 

Иширков („Нашите селища във връзка в тяхната надморска височина” – 1906 г.). Те са публикувани основно на български 

език, някой от тях са придружени с резюмета на друг език.  

Анализът показва, че голяма част от творчеството на проф. Ж. Радев е отпечатано предимно в периодични 

издания: „Годишник на Софийския университет ИФФ кн. География”, сп. „Училищен преглед”, сп. „Естествознание и 

география”, „Списание на БАН” и др.  

В настоящото изследване са анализирани и публикации за проф. Ж. Радев, които са няколко на брой и са 

публикувани в периодичните издания. Литературата за него обхваща различни периоди от 1924-2016 г. Публикации, 

посветени за живота и творчеството на видния български географ, (биографични материали, отзиви, рецензии за неговата 

научна дейност). Между които тук ще споменем Ж. Гълъбов, Л. Динев, М. Мичев, („Бележити български географи”, 

1982), К. Мишев („Приносите на професор Жеко Радев в изследването на геоморфологията на България”, 1995); М. Русев, 

Г. Рачев, (Политическа география и геополитика в оригинал, 2003), П. Стефанов, („Пионери на българската карстология”, 

2006: „ Повече географи”, 2006), („Информационен бюлетин” на БГД, „140 години от рождението на професор Жеко 

Радев” 2015), А. Велчев („Карст и карстови ландшафти: Избрани трудове” 2016) и in memoriam по повод неговата кончина 

(В рубриката„ Културна хроника” „Училищен преглед” 1934) и Ив. Батаклиев (Професор Жеко Радев, 1934). 

ПРИНОСИ НА ПРОФ. ЖЕКО РАДЕВ ВЪВ ФИЗИЧЕСКАТА ГЕОГРАФИЯ 

Основните приноси на проф. Жеко Радев във физическата география са основно в областта геоморфология. Той е 

основоположник на българската геоморфология наред с Гунчо Гунчев, Еким Бончев, Илия Иванов, Димитър Яранов и др. 

Изследванията му се характеризират със задълбоченост и методическа последователност, подробно се анализират 

петрографските и тектонски условия на залагане на изследваните форми на релефа, наред с това се обръща особено 

внимание на всички природни условия и фактори оказващи роля в морфогенезата – климат, води, растителност и др. 

Привърженик е на американската геоморфоложка школа на Уйлям Дейвис (Гълъбов и др., 1962), както и последовател на 

идеите на Алфред Пенк и други водещи за времето си учени. 

Безспорният принос на Жеко Радев към българската геоморфология се изразява чрез две основни направления - 

теоретико-методологично и практико-изследователско. Три фундаментални труда представят първото: „Задачи и методи 

на геморфологията“ (1926), „Картометрически принос за изучаване на България“ (1908-1909) и „Предмет и методи на 

географията“ (1919). Изследователското направление се представя от няколко поднаправления по-главни от които са 

ерозионо-тектонската обработка на земната повърхнина под въздействието на речните води, като основен момент 

представлява генезиса на речните долини, карстовите процеси и форми и дейността на ледниците. Главни трудове в това 

направление са: „Епигенетични проломи в долината на река Струма“ (1933), „Геоморфологична работа на ледника“ 

(1921), „Има ли следи от дилувиално заледяване по Витоша“ (1926), „Карстови форми в Западна Стара планина“ (1915), 

„Ледникови следи в облика на Пирин“ (1918), „Природната скулптура по високите български планини“ (1920), 

„Геоморофологични белези на българските земи и тяхното значение за температурните и валежни отношения на страната“ 

(1919), „Река Въча и нейната долина“ (1923), „Търновският пролом и долината на река Янтра“ (1925), „Алпийски и 

подалпийски пояси на високите български планини“ (1921) и др.  

В „Задачи и методи на геоморфлогиата“ авторът разяснява основните принципи на геморфоложката наука, според 

него геоморфологията дава материали и съставя основа не само за антропо- и биогеографията, но тя дава основните 

елементи и на климатологията и хидрографията, геоморофлогията се дели на две: динамична - изследва силите, условията 

и законите на образуване на земните форми и систематична – условия на образуване на особени групировки на характерни 

форми, това поставя основата на днешното диференциране на ендо- и екзоморфогенезата. поставя методическия 

фундамент на геоморфологията не чрез изразяване на антагонизъм към геоложките изследвания, а от необходимостта 

геологията да се постави като фундамент при всяко геоморфоложки изследване. Потвърждава вижданията си чрез 

обосновката на английския географ Mackinder: „Геологията е изследване и изучаване на миналото чрез наблюдения и 

изследвания на настоящето, а геоморфологията е изследване и изучаване на настоящето чрез студия на миналото“. 

Изяснява водещата роля на практико-приложния подход и теренните изследвания, като се основава на Дейвисовия 

принцип: „Иди и виж“, като му придава нова изменена форма: „Гледай и мисли“ 

Изследванията с практико-приложен характер са плод на дългогодишни изследвания, експедиции и анализи. 

Основно място в тези изследвания заемат проблемите на карста, екзарацията и ерозията с преимущество на речно-

долинния генезис. Програмно фундаментално изследване е „Карстови форми в Западна Стара планина“ (1915), в него 

Жеко Радев отбелязва, че понятието карст е от келтски произход и означава неравна скалиста област (покрайнина). 

Отделя особено внимание на появата и развитието на карстовата геоморфология, прави задълбочен анализ на карстовия 

генезис, широко е развит въпроса за петрографския състав и палеогеогеофската реконструкция на условията на 

образуване и залагане на Западната старопланинска морфоструктура, като се акцентира на пликативния тектонски строеж. 

определя възрастта на протолитните варовици като триаско-юрски. изключителен интерес в това изследване представлява 

описанието на формите от мезокарста – пещерните образувания. Изключително ценни за българската география са 

картографските и снимковите материали, изследването поставя началото на едно от най-сложните и същевременно 

интересни направления - карстологията. 
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Фиг. 4. Снимки от Ж. Радев в „Карстови форми в Западна Стара планина“ (1915) 

 

Важно място в геморфоложките изследвания заема картометричния анализ на който Жеко Радев обръща главно 

внимание чрез публикацията си „Картометрически принос за изучаване на България“ (1908-1909), което представлява 

едно фундаментално изследване освен с теоретико-методическо така и с голямо практико-приложно значение, изтъква 

значението на картометричните данни като основни количествени изходни данни за анализ, изрзава се чрез измервания на 

речните басейни, дължините на по-главните реки в България, полета (в съвременната геоморфология това понятие не се 

използва, заменено е от понижения - структурни, тектонски, ерозионни и др.) – пространство, дължина, ширина и средна 

надморска височина, дължина на речните и морски граници на България, установява хипсометрични пояси – 100, 200, 

300,500, 700, 1000, 1500, 2000 и 2500 m, изчисляване на средната височина на България – 430 m 

 

 
Фиг. 5. Таблица от Ж. Радев в „Картометрически принос за изучаване на България“ (1908-1909)  
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В поредица от статии Жеко Радев засяга проблемите на екзарацията и поставя един въпрос на който и до днес 

няма категоричен и еднозначен отговор от географската общност у нас: „Има ли следи от дилувиално заледяване по 

Витоша?“ (1926), като изразява собствено мнение, че Витоша не е достатъчно висока, за да е била засегната от 

плиоценските ледници и материалите, за които една група учени твърдят, че са образувани в резултат на екзарацията, 

всъщност са с ерозионно-гравитационен произход. Публикацията „Геоморфологична работа на ледника“ (1921) е с 

теоретико-методологичен характер, в нея автора разкрива задълбочено основните процеси на физическо изветряне и 

изнасяне на материал вследствие разрушителната дейност на ледените маси, транспортирането и акумулацията на 

денудирания материал и формите получени в резултат на тези процеси. 

  

 
Фиг. 6. Схема на напречния профил на релефа от Ж. Радев в „Геоморфологична работа на ледника“ (1921) 

 

 
Фиг. 7. Схема на напречния профил на релефа от Ж. Радев в „Има ли следи от дилувиално заледяване на Витоша“ (1926) 

 

Особен интерес представлява публикацията „Ледникови следи в облика на Пирин“ която освен научен принос 

има и характер на популярно четиво с обществена насоченост. Важно място в разработките на Радев заемат изследванията 

на алпийските и подалпийски пояси - определя хипсометричните стойности за дефиниране на подалпийски пояс у нас - 

2000-2100 m, надморска височина анализира периглациалната морфогенеза. 

 

 
Фиг. 8. Снимки от Ж. Радев в „Ледникови следи в облика на Пирин“ (1921) 

 

С особено висока научна стойност се откроява фундаменталното изследване на Жеко Радев „Източна Стара 

планина и долината на р. Камчия“ (1926), където отново се засяга важността на теоретико-методологичните основи върху 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1926
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които трябва да стъпи всяко едно геоморфоложко изследване, разкрива се значението на сравнителния метод и цифровата 

школа
2
, актуалния метод чрез който се свързва генезиса на геоморфоложките елементи с геотектонските процеси, изтъква 

самостоятелната същност на геоморфологията изразена чрез: 

1. особения начин по който се разглеждат процесите, които действат за промяната на земеповърхните форми и 

2. в номенклатурата и особената класификация на тези форми, като по този начин поставя въпроса и коментира 

различните възгледи за долинообразуването, основен момент в разработката представлява анализа на основните теории за 

образуването на проломите – 1. процепна (тектонска), 2. антецедентна (ерозионна), 3. суперформационна (епигенетична), 

4. езерна (ерозионна с дислокационни прекъсвания) и 5. регресивна (ерозионна, по закона на Сорел). Изследването на 

долината на р. Камчия е основа за разкриване проблемите на речно-долинния генезис в условията на пликативни 

тектонски структури – образуване на долинни форми в гънки – комб, клюз и др. с богат набор от картен и схематичен 

материал. С аналогичен „сюжет“ са и мащабните изследвания на епигенетичните проломи по р. Струма, Търновският 

пролом на р. Янтра и генезиса на р. Въча, които са интересен поглед към речно-долинния комплекс на в България. 

 

  
Фиг.9. Снимки от Ж. Радев в „Река Въча и нейната долина“ (1923)  

 

   
Фиг. 10. Схеми на напречния профили на релефа от Ж. Радев в „Епигенетични проломи в долината на река 

Струма“ (1933) 

 

   
Фиг. 11. Снимки от Ж. Радев в „Източна Стара планина и долината на р. Камчия“ (1926) 

                                                           
2 под цифрова школа се разглежда използването на количествени данни, а не употребата на цифрови технологии, развити далеч във времето след 

периода в който живее и твори Жеко Радев 
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С голямо приложно, но и теоретично значение е трудът „Геоморфологични белези на българските земи и тяхното 

значение за температурните и валежни отношения на страната“ – задълбочено е разгледана ролята на орографията за 

разпределението на влажността, както и на посоката на движение на въздушните маси, изтъква се голямото значение на 

релефа за местния климат, прави климатична подялба на българските земи на базата на средиземноморското и 

черноморското влияние и разположението на едрите земеповърхни форми. 

  

 
Фиг. 12. Схема от Ж. Радев в „Геоморфологични белези на българските земи и тяхното значение за температурните и 

валежни отношения на страната“ (1919) 

 

Проф. Ж. Радев има и съществени приноси за развитието на климатологията. 

В публикацията си „Няколко бележки върху климата на гр. Бургас“ (1906) изяснява същността и задачите на 

метеорологията: В тази своя публикация той посочва, че „Метеорологията не се занимава с въпроса за предсказване на 

времето. Нейните задачи са по определени: тя има за цел да открие връзката и взаимоотношението, които съществуват 

между атмосферните явления и да обясни произхождащите в нея промени“. Тук той представя атмосферните особености 

на гр. Бургас, като уточнява, че са повече климатични, защото метеорологичните данни, които намира по тоя въпрос са 

недостатъчни, за да се направят положителни изводи по въпроса. Радев представя като доказателство изчисленията на 

Хан, че за да се получи средната температура, например на месец декември с точност до 0,1˚ са необходими 480 годишни 

наблюдения. В публикацията са дадени сведения за температурата на въздуха, атмосферното налягане, влажността на 

въздуха, валежите и облачността. „Най-високата средна температура се пада на месец юли – 23,1˚, а най-високата месечна 

температура е за 14 часа през август – 27,2˚. Амплитудата на Бургас е 21˚. По делението на проф. Зупана тука имаме 

континентален климат. Средните годишни валежи за Бургас са 593,7 mm. Най-много вали през месец юни 94, 4 mm“. 
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Фиг.13. Таблица от Ж. Радев в „Няколко бележки върху климата на гр. Бургас“ (1906) 

 

През 1906 г. в съавторство с проф. Ан. Иширков в сп. „Икономическо дружество” публикува статията „Нашите 

селища във свръзка с тяхната надморска височина”, в която правят характеристика на селищата по население спрямо 

надморска им височина. Те посочват, че градовете „които представляват централни пунктове за съобщения и търговия 

лежат обикновено в низините, които им предлагат най-благоприятни условия за бърз и сигурен развой. Малко са големите 

градове които в умерените климатични пояси лежат по-високо от 200 m надморска височина. България е планинска страна 

нейната средна височина достига 425 m, но пък половината от градовете лежат по ниско от 200 m”. Те правят следното 

заключение, че с повишаване на надморската височина на градовете намалява броя на населението им. Посочват, че гр. 

София, при най-благоприятните условия не би имала повече от 30 000 д. в началото на XX в., ако не е била столица. 
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Фиг. 14. Таблица от Ж. Радев и Ан. Иширков в „Нашите селища във свръзка с тяхната надморска височина” 

(1906) 

 

Жеко Радев е първият наш учен, който употребява термина ландшафт в труда си „Алпийски и подалпийски пояси 

на високите български планини“ (1921) (Велчев и др., 2011). 

 

 
Фиг. 15. „Алпийски и подалпийски пояси на високите български планини“ (1921) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Заключение може да се отбележи, че още с първите си публикации през 1906 г. проф. Жеко Радев показва 

големият си интерес към физическата география. Значителна част от неговото научно наследство е посветено на 

глациалната, карстова геоморфологията и климатология. Най-значимият му труд е „Карстови форми в Западна Стара 

планина” издаден през 1915 г. 

Въпреки, че преобладават изследванията му с физикогеографската тематика има и малък брой значими трудове с 

общогеографска, методологическа и антропогеографска тематика, сред тях са: „Географическо положение, граници и 

повърхнина на Царство България“ „Предмет и методи на географията“ (1919); „Повече география“ (1925), „Географска и 

етнографска България в нейните исторически граници“ (1926) и „Географска и етнографска Македония (Средецът на 

Балканския Полуостров)“ (1924). 

Ще си позволим да завършим доклада с отказ от статията „Предмет и методи на географията“ (1919), която засяга 

въпроси много актуални според нас и днес (фиг. 16) 
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Фиг. 16. „Предмет и методи на географията“ (1919)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СБОРНИК ДОКЛАДИ 

научна конференция 

Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени 

гр. Вършец, България, 23. 09 – 25. 09. 2016 г. 

ISBN: 978-619-90446-1-2 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Батаклиев, Ив. (1934) Професор. Жеко Радев (Живот и научно дело). Изв. на БГД, кн. 2, с. 5-14  

2. Велчев, А. (2016) Карст и карстови ландшафти: Избрани трудове. Велико Търново : Ивис 
3. Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров и М. Контева (2011) Ландшафтна география на България. Булвест 2000, София, 236 с. 

4. Гълъбов, Ж., Ил. Иванов, П. Пенчев, К. Мишев и В. Неделчева (1962) Физическа география на България. Учебник за учителските институти, 

ДИ „Народна просвета“, София,  347 с. 
5. Гълъбов, Ж., Л. Динев и М. Мичев (1982) Бележити български географи, ДИ „Народна просвета“, София, 78 с. 

6. Иширков, Ан. и Радев, Ж. (1906) Нашите селища във свръзка в тяхната надморска височина. Икономическо дружество, кн. 1, с. 1-9. 
7. Радев, Ж. (1920) Алпийски и подалпийски пояси на високите български планини. Отпечатък, с.378-383.  

Радев, Ж. (1925) Географическо положение, граници и повърхнина.: Царство България. Статистически годишник на Българското царство, 

1923-1924, 13 с., 1 л. К. 
8. Радев, Ж. (1926) Географска и етнографска България в нейните исторически граници. Училищен преглед, кн. 5-6. 

9. Радев, Ж. (1924) Географска и етнографска Македония (Средецът на Балканския Полуостров) Македонски преглед, кн. 2, с. 24. 

10. Радев, Ж. (1919) Геоморфологически белези на българските земи и тяхното значение за температурните и валежни отношения на страната. 

Естествознание и география, с. 97-128. 

11. Радев, Ж. (1921) Геоморфологична работа на ледника. Естествознание и география, кн. 5-6, с. 161-168. 

12. Радев, Ж. (1933) Епигенетични проломи в долината на р. Струма. Изв. на БГД, Кн. 1, Отп. От Сб. В чест на Ан. Ищирков по случай 35- год. му 
проф. дейност, с. 1-32. 

13. Радев, Ж. (1926) Задачи и методи на геоморфологията Год. На СУ ИФФ кн. 22, 10, с. 1-18. 

14. Радев, Ж. Източна Стара планина и долината на р. Камчия (1926) 
15. Радев, Ж. (1926) Има ли следи от дилувиално заледяване на Витоша. Сп. на БАН, кн. 34, с. 101-148. 

16. Радев, Ж. (1915) Карстови форми в Западна Стара планина. Отд. Отп. ГС за 1914-1915, с. 147.  

17. Радев, Ж. (1910) Картометрически принос за изучаване на България. Отд отп. от ГОД на СУ за 1908-1909, с. 1-63. 
18. Радев, Ж. (1921) Ледникови следи в облика на Пирин. Сп. Български турист с. 54-86. 

19. Радев, Ж. (1906) Няколко бележки върху климата на гр. Бургас, с. 1-13. 

20. Радев, Ж. (1925) Повече география.Сп. „Училищен преглед“, с. 191-198. 
21. Радев, Ж. (1911) През Тракия за Солун: [Случайни бележки]. Естествознание и география 

22. Радев, Ж. (1919) Предмет и методи на географията, с. 13-24 

23. Радев, Ж. (1920) Природна скулптура по високите български планини (1920) 
24. Радев, Ж. (1910) Рила планина - орохидрографски бележки (1910) 

25. Радев, Ж. (1923) Река Въча и нейната долина. Библиотека „ Въча” № 1. 

26. Радев, Ж (1925) Търновският пролом и долината на р. Янтра. 
27. Русев, М и Г. Рачев (2003) Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците, Сборник от статии I, София, 158 с 

28. Стефанов, П. (2006) Пионери на българската карстология. География 2, кн. 1, с. 20-23 

29. Информационен бюлетин на БГД, „140 години от рождението на професор Жеко Радев” 2015 
http://geography.bg/images/struktura/piblikacii/biuletin/2.pdf 

30. http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2006/1-06/pp20-22.html - 27.06.2016 

31. http://geography.bg/images/struktura/piblikacii/biuletin/2.pdf - 27.06.201 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1924
https://bg.wikipedia.org/wiki/1926
https://bg.wikipedia.org/wiki/1915
https://bg.wikipedia.org/wiki/1920
https://bg.wikipedia.org/wiki/1910
http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2006/1-06/pp20-22.html
http://geography.bg/images/struktura/piblikacii/biuletin/2.pdf%20-%2027.06.201

