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Тематична сесия:
Съвременни проблеми на
географията в България
Честването на 100 годишния юбилей на БГД е безспорен повод за ретроспекция и анализ на промените и
развитието на географската наука в България през годините, но също така е основание и за поглед в бъдещето
и за очертаване на перспективите пред географската наука и образование. Глобалните промени в околната
среда и в обществените отношения, започнали в края на ХХ век, продължават и ще бъдат все по-динамични
през ХХІ в. През последните десетилетия развитието на технологиите коренно променят и начинa, по който
функционират икономическите, социалните и обществените системи. Променя се и начинът, по който
интерпретираме основни географски понятия като „място“, „пространство“, „околна среда“, „устойчивост“ и
др. Пространствените бази данни, генерирани от геоинформацинните технологии, играят все по-важна роля в
избора на политики за управление на регионите, както и на последствията от глобалните промени. Именно
географите имат ключова роля в оползотворяването на лавинообразно нарастващия поток от
геопространствена информация за разкриване на процесите и взаимовръзките в геосистемите, оценката и
прогнозирането на тяхното развитие. От географията на 21 век се очаква да допринесе за развитието на
човешкия капитал и обществото на знанието и да предложи алтернативни решения за устойчиво регионално
развитие и използване на природния капитал на планетата. С тази сесия искаме преди всичко да отдадем
своята почит и признателност към основателя на дружеството, акад. Анастас Иширков, и към всички географи,
които са работили за БГД през изминалия век. Също така, бихме искали да предоставим трибуна за
представяне на новите и модерни изследвания в различните географски дисциплини и да дискутираме
промените, които трябва да предприемем, за да отговорим на предизвикателствата на ХХІ век.

Участие в сесията:

Желаещите да участват в тематичната сесия трябва да
изпратят абстракт на e-mail: geography_bg@abv.bg
Официален език за тематичната сесия е български.
На участниците в сесията се предоставя възможност след
нейното приключване да публикуват изнесения от тях
доклад като статия в специално издание на списание
„Известия на БГД”.

Такси за участие в
тематичната сесия:
Членове на БГД – 50 лв.
Други участници – 70 лв.

Докторанти и студенти:
Членове на БГД – 30 лв.
Други участници – 40 лв.

Важни срокове:
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Краен срок за изпращане на абстракт
 15

август 2018 г.

Уведомяване за приемане на абстрактите
 15

септември 2018 г.

Краен срок за регистрация

