
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска победа в Русия 

 
 

Групата от Геолого-географския факултет на 

Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” спечели първо място на 

състезанието за географска презентация по 

време на XI Большой географический 

фестиваль (9-12 април 2015 г.) в Санкт 

Петербург, Русия. Ежегодният географски 

фестивал в Санкт-Петербургския държавен 

университет се организира всяка пролет и е 

отворен за рускоговорящи студенти, 

докторанти и млади учени (до 35 г.). 

Фестивалната програма тази година бе 

посветена на 70-та годишнина от победата над 

Германия и края на Втората световна война, 

както и на 170-годишнината от основаването 

на Руското географско дружество. Българският 

отбор взе участие и победи в съревнованието 

„Геопрезентация за региони и страни” под 

надслов „Светът в разнообразието”, което тази 

година включваше участници от 12 

университета. Според регламента на 

състезанието всеки отбор трябваше да направи 

географска презентация за своя регион/страна 

в рамките на 10 минути. Географско 

съдържание, авторски труд, оригиналност, 

логичност на изложението, реакция на 

публиката бяха критериите за оценяване на 

презентациите от 6-членното жури от 

преподаватели в Санкт-Петербургския 

университет. Българската презентация бе 

озаглавена „50 нюанса от България” и 

включваше 50 географски факта за историята, 

географията, стопанството, културата, 

фолклора, спорта и бита на българите. Осемте 

участници в българския отбор успяха да 

впечатлят журито с оригиналния си подход – 

съчетание на авторски видеоклип, вербална  
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Акценти:  

 Първо място на състезанието за 

географска презентация 

 Програма на фестивала  

 Българските представители 

изнесоха и два научни доклада  

 Среща с проф. А. Г. Исаченко 



презентация, народни песни и самоковско 

хоро, чрез които да запознаят журито и 

публиката с родната България. Малко след 

края на състезателната програма журито обяви 

победителя – отбора на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, 

представил България. Подгласници останаха 

отборите, презентиращи Волгоградска област, 

Крим и Кемеровска област. Българският отбор 

бе в състав Димитър Желев, Бяла Момерова, 

Атанас Китев (НИГГГ на БАН), Илия 

Тамбураджиев, Десислава Христова, Лидия 

Семерджиева, Бойка Василева и Габриел 

Гутев. Ръководител на българската група на 

фестивала бе проф. д-р Румен Пенин, 

преподавател в Геолого-географския факултет 

на Софийския университет. Програмата на 

фестивала бе изключително разнообразна – 

тържествено откриване и пленарна сесия; 

среща с географ-ветеран от Втората световна 

война; прожекция на филма „Ролята на 

географите във Втората световна война”; 

географска конференция за студенти, 

докторанти и млади учени (в 10 тематични 

секции), в която българските представители 

изнесоха два научни доклада – “Ландшафти на 

българските острови – Черно море и река 

Дунав” и “Защитени територии по Българското 

черноморско крайбрежие”; състезание за 

географска презентация; състезание брейн-

ринг; географска олимпиада; турнир по футбол 

за географи; екскурзия в Санкт Петербург и 

много други. Домакините, в лицето на доц. 

Григорий Исаченко от Санкт-Петербургския 

държавен университет, организираха вечер на 

руско-българската дружба; екскурзия за 

българските участници в руската тайга край 

селището Комарово на брега на Финския залив 

на Балтийско море, както и среща-разговор с 

доайена на руската география проф. Анатолий 

Григориевич Исаченко. Ето какво споделиха 

студентите: „На 08.04.2015 г. се запознахме с 

известния руски учен и изследовател, доктор 

на географските науки, професор Анатолий 

Григориевич Исаченко. За студенти като нас  

беше вълнуваща дори мисълта за подобна 

среща. Въпреки възрастта си от 92 г., 

професорът е запазил чувството си за хумор. 

Приятелски разговаряше с всички и се 

шегуваше. Когато му споделихме, че на 

следващия ден ще отидем в музея на Арктика 

и Антарктика, той си спомни за посещението 

си в Арктика през далечната 1946 г. 

Изключително ценен за нас е подаръкът, който 

получихме от него – последния му издаден  

 

научен труд, саморъчно подписан: 

„Ландшафтная структура Земли, расселение, 

природопользование“. На тръгване доайенът 

на ландшафтознанието ни трогна с думите си, 

че е останал с приятни впечатления от нас, 

българите. Надява се пак да се срещнем някой 

ден, но не ни обещава, поради преклонната си 

възраст... проявявайки отново „тънкото“ си 

чувство за хумор. Много мили, топли и 

вълнуващи чувства остави у нас тази среща с 

професора”. 

 

 

 

 

БГД отбеляза Международния ден на 

Земята със следните събития: 

 
● По покана на Българското географско 

дружество (БГД), Проф.  д-р Чад Стадън, 

професор по икономика и политика на 

ресурсите към департамента по „География и 

управление на околната среда“ в Университета 

на Западна Англия, Великобритания  изнесе 

лекция на тема:  “ДОБИВЪТ НА ШИСТОВ 

ГАЗ И ОКОЛНАТА СРЕДА: КАКВО ЗНЕМ И 

КАКВО НЕ ЗНАЕМ”  на 21 Април, 2015г., в 

конферентна зала „Арена“ на хотел „Арена ди 

Сердика“ в присъствието на много учени от 

страната и от чужбина, студенти и докторанти, 

представители на НПО и журналисти.  

Събитието беше подкрепено финансово с 

любезното съдействие на  фирма Географика 

ЕООД. 

 

 

 
● По покана на БГД, в департамент 

„География“ на Националния институт по 

геофизика, геодезия и география при  БАН 

лекция на тема  “Biodiversity protection of the 

forest ecosystems on the base of representstive 

geo-ecosystems”, изнесе директорът на 

Института по ландшафтна екология към 

словашката академия на науките, д-р Зита 

Изаковичова. Тя направи и първото дарение за 

библиотеката на БГД, монографичния труд на 

Peter Bezak, Zita Izakovicova, Lazlo Miklos 

(Eds.) Reprezentativne Typy Krajiny Slovenska 

(2010). 
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По случай 22 април, денят на Земята, 

членовете на управителния съвет на БГД, 

доц.д-р Климент Найденов и д-р Димитър 

Атанасов, заедно със студенти от ГГФ при СУ, 

засяха първата географска плодова градина в 

двора на стационара в гр. Земен. В него се 

провеждат теренни изследвания и учебни 

практики на студентите от няколко факултета 

при СУ. 

 

 
 

 
 

Със съдействието на члена на управителния 

съвет на БГД, д-р Димитър Атанасов и члена 

на БГД Александър Пейчев беше възстановен 

пътят до стационара за провеждане на теренни 

изследвания и учебни практики на студентите 

от няколко факултета при СУ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Първи географски фестивал,  

Ямбол 2015 

 
На 25 и 26 април в Ямбол  се проведе 

географски фестивал по инициатива на 

МГ„Атанас Радев”, клуб „Млад географ”, 

Асоциация на професионалните географи - 

клон Ямбол, Българско географско дружество, 

ШУ „Епископ К.Преславски”, Български 

географски портал „Географ БГ”. Събитието се 

провежда със съдействието на Община Ямбол  

и НАОП – Ямбол. По време на фестивала  бe 

организирано интерактивно отборно 

състезание  „Географиада”, в което  се 

включиха отбори от 10 български града, сред 

които София, Бургас, Варна, Ямбол, Казанлък, 

Сливен и др. ,като бяха сформирани сборни 

отбори от по 4 състезатели, от 6 до 12 клас. 

След оспорван финал първите места заеха 

отборите на "Млади географи", Варна (I 

място), "Витоша", София (II място) и "Атлас", 

Разград (III място). Трите отбора получиха 

специални купи, които отнесоха в градовете си 

като трофей от Първия географски фестивал. 

В програмата на събитието бе включена и 

презентация на проф. Румен Пенин за неговото 

пътешествие до Северозападен Китай. Гостите 

имаха възможност да се запознаят подробно с 

географията и особеностите на тази 

изключително слабо позната част от света, 

която е най-отдалечена от бреговете на 

Световния океан. В сградата на МГ "Атанас 

Радев" и НАОП – Ямбол участниците имаха 

възможност да разгледат сбирката с минерали, 

изложба със стари географски книги и карти, 

фотоизложба от минали географски събития в 

Ямбол. Особено приятна изненада за гостите 

на фестивала бе срещата-разговор с големия 

пътешествeник и приятел на географията 

Симеон Идакиев. Официалното закриване се 

състоя отново в залата на НТС - Ямбол. 

Програмата се състоя от кратко приветсвие от 

Симеон Идакиев, презентация на сайта 

Географ БГ, обявяване на победителите в 

консурсите за учители и ученици от гр. Ямбол 

с книгата "Проф. д-р Иван Батаклиев. Избрани 

трудове. БГД награди заслужили учители-

географи ". От името на БГД, наградите бяха 

връчени от доц. д-р Климент Найденов и д-р 

Димитър Атанасов. Специални награди 

получиха ямболските учители-географи, г-жа 

Радка Цингова и г-н Георги  Бодуров. След 

закриването участниците заминаха на 

екскурзия до НАР "Кабиле", където имаха 

възможността да се изкачат на Зайчи връх с 

3 



древната обсерватория и да посетят руините на 

римското селище в подножието му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Географска победа в Софийския 

фестивал на науката 

 
Софийския фестивал на науката стартира на 

голямата сцена на театър „София“ със 

зрелищно състезание на 10 млади звезди на 

науката. Тази година (14.05.2015 г.) за първи 

път в рамките на фестивала излизат на сцената 

подгласници на победителите от осемте 

предишни издания на конкурса „Лаборатория 

за слава FameLab“ в България. FameLab е 

конкурс за разбираема наука, който се 

провежда в 30 страни.  

Правилата: Всеки един от участниците в 

състезанието има три минути, за да разкаже, 

това което е подготвил в своята област на 

познание. Те са оценявани по три критерия или 

трите „С“ - Content, Clarity, Charisma или 

Съдържание, Яснота, Харизма. 

Победителят Димитър Желев (докторант и 

асистент в ГГФ на Софийски университет) 

спечели първо място, което го изпрати на 

посещение на научните музеи в Лондон и 

фестивалът на науката в Челтнъм, през първата 

седмица на юни. Той си осигури приза с 

разказа за екологичната катастрофа на остров 

Гуам, където е била пренесена една кафява 

дървесна змия. Нейното размножаване е 

довело до изчезването на редица птици и 

дървесни видове от това райско кътче на 

Земята и сега островът е пренаселен с 

насекоми и змии. (повече за остров Гуам: 

http://geograf.bg/bg/articles/34-По света/423-

Къде са птиците на Гуам?)  

Следващият кастинг за „Лаборатория за слава 

FameLab“ е през ноември 2015 г. 

 

 

 

АКТУАЛНО 

 

 
 

МЕЖДУНАРОДЕН ГЕОГРАФСКИ СЪЮЗ  

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО 

ГЕОГРАФИЯ 
 

На 29.06.2015 г., в Националния институт по 

геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при 

БАН,  се проведе Учредително събрание на 

новия Български национален комитет по 

география (БНКГ) към Международния 

географски съюз (МГС), във връзка с 

подновяване на членството на България в МГС 

от м. април, 2015 г. Това стана възможно с 

финансовата подкрепа на НИГГГ БАН. 

 

Събранието избра за председател на БНКГ 

проф. д-р Марияна Николова (НИГГГ БАН) и 

за секретари доц. д-р Надежда Илиева (НИГГГ 

БАН) и гл. ас д-р Емил Гачев (ЮЗУ). 
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Акценти:  

 Първи Географски фестивал 2015 

 Интерактивно отборно състезание  

„Географиада” 

 първомясто - "Млади географи", 

Варна 

 Програма на фестивала   



 

Представители на други географски факултети 

и катедри във ВУЗ могат да се присъединят 

към БНКГ, като за целта изпратят писмо със 

заявен интерес до председателя на БНКГ, 

подписано от ръководителя на съответната 

институция, и одобрено от членовете на БНКГ.  

 

Повече информация за дейността на БНКГ ще 

намерите на сайта на БГД, а за тази на МГС , 

съотвентно на сайта на МГС: 

 http://igu-online.org/  

 

 

 

Международна конференция в 

Скопие, 5 – 7 юли 2015 г. 
От 5 до 7 юли в Скопие, Македония се проведе 

Международната научна конференция 

„Геобалканика”. В нея взеха участие и 

членовете на БГД – доц. д-р Георги Железов, 

доц. д-р Климент Найденов, доц. д-р Стелиян 

Димитров, гл. ас. д-р Георги Коцев, ас. 

Десислава Полеганова, ас. Мая Василева, докт. 

Елена Тодорова, докт.  Александър Тодоров. 

 

 

 

 

140 години от рождението на 

професор Жеко Радев 
 

Жеко Радев е първият професор по физическа 

география в Софийския университет  и е един 

от основателите на Българското географско 

дружество и негов дългогодишен секретар и 

председател.  

Роден е на 31 юли 1875 г. в гр. Нови Пазар. 

През 1900 г. постъпва като студент по 

философия и педагогика във Висшето училище 

в София. Там той посещава лекциите на проф. 

Анастас Иширков и на геолога  Георги 

Златарски и под тяхно влияние се поражда 

научният му интерес към географията. През 

1906 г. е вече  асистент  на проф. Анастас 

Иширков. През 1911 г. заминава в Берлин на 

двегодишна специализация при проф. Алберт 

Пенк. В работата си като преподавател Жеко 

Радев има съществен принос за налагането на 

физическата географията като самостоятелна 

универитетска дисциплина.    

Проф. Иван Батаклиев, по това време студент, 

пише в личните си впечатления: „ Трябва да 

изтъкна, че както аз, така и другите  

 

студенти, обикнахме още повече 

географската наука заради него. Той ни беше  

 

не само учител, но и другар и всекога 

участваше в нашите веселия , където песните 

не липсваха”.  

Като асистент, Жеко Радев извършва 

забележителна изследователска дейност, 

отразена в следните по-важни негови 

публикации: 1906 – „Неколко бележки върху 

климата на гр. Бургас“, Годишник на 

университета, т. ІІІ –ІV, стр. 1-13.    

1906 –„Нашите селища във връзка с тяхната 

надморска височина“, в съавторство с проф. А. 

Иширков, Списание на Икономическото 

дружество, год. 10, кн. 1, стр. 1-11.  

   

1910 – „Рила планина – орохидрографски 

бележки“, сп. Естествознание, год. І. (32 стр.). 

1910–„Картометрически принос за 

изучаването на България“, годишник на 

университета“, т. V (63 стр.).    

1910 – „Географско положение, граници и 

големина на България“, Годишник на 

университета – Историкофилологически 

факултет, т. ІІІ –ІV, стр. 1-13   

1915 -  „Карстови форми в Западна Стара 

Планина“, Годишник на университета, т. Х-ХІ, 

(147 стр. И 68 картини). Това е 

хабилитационният труд на Жеко Радев, с 

който той става доцент.    

През 1919 г.,  Жеко Радев става член на 

редакционната колегия на научното списание 

„Естествознание“. Там той публикува 

статиите: 

1919 – „Предмет и методи на географията“, 

год. ІV, (13 стр.)    

1919–„Геоморфоложки белези на българските 

земи и техното значение за температурните 

и валежните отношения на старата“, 

Естествознание и география, год ІV (31 стр.). 

1920 – „Природна скулптура на високите 

български планини“. Българско географско 

дружество, Географска библиотека №2 (130 

стр.).  

1921 – „Геоморфоложка работа на ледника“ 

Естествознание и география, год V (7 стр.). 

1923 – „Река Въча и нейната долина“ , 

Придворна печатница, София, (26 стр.).   

1924 – „Географска и етнографска 

Македония“, сп. Македонски преглед, кн. 2, 

(24 стр.)      
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1926 – „Географска и етнографска България в 

нейните исторически граници“, Училищен 

преглед, кн. 5 и 6, год ХХV, (23 стр.).  

1926 – „Има ли следи от дилувиално 

заледяване на Витоша“, Списание на 

Академията на науките, кн. ХХХІV, (50 стр.). 

1926 – „Задача и метод на геоморфологията“ 

– Годишник на университета, 

историкофилологически факултет, кн. ХХІІ. 

1926 – „Източна Стара планина и долината 

на река Камчия“ Годишник на университета, 

историкофилологически факултет, кн. ХХІІІ, 

(124 стр).   

Последният труд на проф. Жеко Радев , 

„Епигенетични проломи в долината на река 

Струма“ (32 стр.), е публикуван в Сборник 

трудове в чест на неговия първи учител, проф. 

Анастас Иширков.   

  

Сега, по повод на 140–та годишнина от 

рождението на проф. Жеко Радев, считаме за 

наша чест да припомним за основополагащата 

работа на този забележителен български 

географ и да дадем с примера му повече 

основания за оптимизъм, вдъхновение и 

творчество на съвременните български 

географи!  

 

 (По беседа на проф. Иван Батаклиев „Проф. 

Жеко Радев „Живот и научно дело”, 1934 г.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да станем член на БГД?  

 

Съгласно Чл.25. Членовете на Българското 

географско дружество биват редовни, 

асоциирани и почетни. Членове могат да бъдат 

физически и юридически лица, които споделят 

целите на Дружеството, задължават се да 

спазват Устава и вътрешните правила 

заплащат членски внос. Съгласно Чл.26 

Членовете на Сдружението се приемат от 

Управителния съвет въз основа на подадено 

писмено заявление за членство. Заявления за 

членство могат да се изпращат на адреса на 

Дружеството или на е-mail адрес: 

geography_bg@abv.bg. Размерът на членския 

внос е както следва: за редовни членове: 

физически лица – 15 лв; ученици и студенти - 

5 лв; юридически лица – 100 лв; асоциирани 

членове – 30лв. Членският внос може да се 

плаща по банков път или в брой.  

 

Банкова сметка:  

УниКредит Булбанк 

Адрес: София 1000, пл. „Света Неделя“ №7 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG56UNCR70001521848843 

Номер на сметка: 70001521848843 
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Адрес: 

 

гр. София 1504, район 

„Средец”, бул. Цар 

Освободител № 15, СУ „Св. 

Климент Охридски“, северно 

крило, Геолого-географски 

факултет 

 

E-mail адрес:  

geography_bg@abv.bg 

Web site адрес:  

 

www.geography.bg 

Акценти:  

 Един от основателите на БГД 

 Има съществен принос за 

налагането на физическата 

географията като самостоятелна 

универитетска дисциплина.   

 Научни трудове на автора  

mailto:geography_bg@abv.bg
mailto:geography_bg@abv.bg

