Информационен
бюлетин
Информационен бюлетин
Април, 2016 г.
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Семинар на БГД
На 09.03.2016 г. при много голям интерес се проведе семинар на БГД с
лектор известният зоолог, спелеолог и алпинист Боян Петров. Лекцията
беше посветена на първото българско изкачване на връх Манаслу (8163
m). Присъстващите в изпълнената до краен предел зала 252 на СУ „Св.
Климент Охридски” имаха възможност да се докоснат до магията на
високите планини и неповторимата красота на Хималаите. Боян Петров
сподели своя опит в организацията, подготовката и осъществяването на
експедиции до осемхилядници в Хималаите и по специално изкачването
на връх Манаслу осъществено само преди няколко месеца, през септември
2015 г. Освен това, той показа и интересни факти, свързани с географията
на планината, както и откритите от него по време на експедиции нови за
науката животински видове, обитаващи високите планини.
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Български географски фестивал - Казанлък 2016 г.
На 16 и 17 април се проведе едно от най-очакваните географски събития за 2016 г,
което обединява интереса на малки и големи географи - Български географски
фестивал - Казалък 2016 г.
Ден по-рано известният пътешественик и журналист Симеон Идакиев сподели с
Казанлъшката публика една малка част от преживяванията си по света.
Официалото откриване на втория географски фестивал се състоя в събота в Дома на
културата „Арсенал“, Казанлък с тържествена церемония пред многобройните
посетители. На събитието част от представителите на организационния комитет
изнесоха речи, бяха връчени плакети и подаръци за благодарност на местните
организатори, на председателя на Българското географско дружество – доц. Стоян
Недков, както и на проф. д-р Ангел Велчев за цялостни приноси в географската
наука. Програмата продължи с географски презетации на проф. Румен Пенин
„Географията като приключение и пътешествие: Пътуване на изток...” и на доц.
Георги Бърдаров „Имиграция и демографски промени в Европа”. При закрити врати
в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе и квалификационния кръг за участие
във финала на Географиадата. На празничната вечеря участниците на фестивала от
всички възрасти обмениха географски опит и се забавляваха с много песни и
танци. На другата сутрин се проведе индивидуално състезание „Разходка с
изненади” за най-младите участници – учениците, също семинар за учители „Нови
възможности пред географското образование” и среща-дискусия за студенти на тема
„Професионална реализация чрез география”. Финалът на отборното състезание
„Географиада” предизвика голям интерес и емоция сред участниците и публиката.
От десетте класирали се отбора за втора поредна година победители станаха
„Морски пътешественици” от град Варна. Студентите от Софийски университет и
членове на БГД – Бойка Василева и Иван Иванов – бяха отличени в Националния
конкурс за студенти „Най-добрата карта”, съответно на първо и второ място. С
награждаване на победителите от всички мероприятия бе поставен и краят на този
географски форум, в който участие взеха над 400 души. По време на фестивала
генералният спонсор и част от съорганизаторите имаха рекламни щандове,
включително и Българското географско дружество.
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Конференции с географска тематика през 2016 г.

Четвърта румънско - българо-унгарско - сръбска конференция "Географски
изследвания и трансгранично сътрудничество в рамките на долната част на
басейна на река Дунав" 15-17 септември 2016 г., Видин, България. Събитието е
насочено към широк спектър от участници, като насърчава мултидисциплинарни изследвания в
географията и други сродни дисциплини. Могат да участват статии във всички области на географията, но
специално внимание ще бъде посветено на презентации свързани с географски изследвания и
трансгранично сътрудничество в рамките на басейна на река Дунав. Крайният срок за подаване на
абстракти е 20 април 2016. г. Подробна информация и формуляра за регистрация, могат да бъдат
намерени на http://forumgeografic.ro/events/
Научна конференция с международно участие „Географски аспекти на планирането
и използването на територията в условията на глобални промени” , 23. 09 – 25. 09.
2016 г., гр. Вършец, България. Конференцията е посветена на актуални въпроси на географската наука и нейното място в планирането и използването на територията на национално, локално и местно ниво в условията на глобални проблеми. Целта на тази конференция, е да
предостави възможност на членовете на БГД и на техните колеги от страната и от чужбина, да представят
резултатите от своите научни търсения по тези проблеми в рамките на една пленарна и няколко
тематични научни сесии, да съдейства за популяризирането им, да създаде среда за творчески дискусии и
за раждане на нови идеи, партньорства и приятелства. За повече информация: http://geography.bg/.
Пета междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование” –
гр. Шумен: В продължение на четири поредни години катедрата по „География и методика на обучението по география” организира конференцията „Географски науки и
образование” на територията на град Шумен, Шуменски университет. До момента участие са взели
лектори от България, Македония, Португалия, Румъния и др. Активно се включват и студенти-географи,
които презентират свои теми, в резултат от участието им в теренни географски практики или научни
експедиции. На 04-05.11.2016 г. ще се проведе петото издание на Конференцията. По-важни дати са:
10.07.2016 – за регистрация и 15.09.2015 – за заплащане на такса правоучастие. Контакти: geo@shu.bg .
Конференция на EUROGEO - Годишната среща-конференция на EUROGEO за 2016г. ще се проведе в
град Малага, Испания на 29-30.09.2016 г. Събитието се организира съвместно с Real Sociedad Geographica,
а домакин ще бъде Университетът на Малага. Темата на форума е: “Geographic Information: for a better
world”. Информация за участие може да намерите тук: http://www.eurogeography.eu/conference-2016malaga/#sthash.SEyHWwh0.dpuf
SCGIS конференция „Изменението на климата и бъдещето на водите“ ще се проведе в Монтерей
(Калифорния) на 22 – 25 юни, 2016 г. - тази година конференцията се фокусира върху най-сложните
климатични и водни аномалии на нашето време,като историята на променящия се климат и бъдещето на
водата.В днешния ГИС свят учените са събрали милиони терабайти данни за водата и климата,който
дават най-сложните анализи за нашият променящ се свят.Учасниците в конференцията ще се срещнат с
ГИС специалисти, който ще ги запознаят с ArcGIS Pro, Spatial Analyst,Storymaps,дистанционно
наблюдение и други инструменти и най-иновативни начини и действия за опазване на климата и водите
на нашата планета Земя. За повече информация: https://www.scgis.org/conference/27
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In memoriam

На 17 февруари 2016 г. българската географска наука загуби един от найдостойните си учени - проф. Здравко Гаврилов.
Проф. Здравко Гаврилов е роден на 28 август 1925 г. в с. Мокреш, област Монтана.
В периода 1948-1952 изучава „География“ в Софийски уиверситет „Св. Климент
Охридски“. През 1953 постъпва като асистент в катедра „Обща стопанска
география“. Негови учители са видните географи проф. А. Бешков и проф. Л. Динев.
През 1962 г. получава научната степен кандидат на географските науки, а през 1966
г. е избран за доцент. От 1975 г. в продължение на 15 години е ръководител на
създадената две години по-рано катедра „География на населението и селищата”.
Научно-изследователската дейност на проф. Здравко Борисов е насочена в две
основни области на географското познание – география на селското стопанство и
география на селското население на България. Първите му научи итереси са в
областта на географията на селското стопанство. Автор е на редица ценни и
оригинални изследвания на оризопроизводството в България, оранжерийното
зеленчукопроизводство и поредица публикации за микрорайоните в Благоевградско.
Проф. Здравко Гаврилов има значителни приноси в направленията география на
населението и география на селското население. Неговото научно творчество
обхваща всички основни характеристики на населението – от анализа на
демографските показатели до трудовите ресурси и заетостта, и ежедневните трудови
пътувания. В резултат на дългогодишни регионални проучвания издава труда си
„Естествен прираст и миграции на селското население в България, географски
особености и тенденции”. Задълбочените му анализи допринасят много за
развитието на българската география. Написал е книгите „В поречието на Струма”,
„С поглед към полюсите” и много статии по различни теми в сп. „География”. През
годините проф. Гаврилов чете различни лекционни курсове – „История на
географията и географските открития”, „Основи на икономическата география”,
„География на населението и селищата на България”, а също и курса „Методи на
икономогеографското изследване на селищата”. Участвал е в административната
дейност на Софийския университет като заместник – декан на Геолого-географския
факултет.
Поклон пред светлата му памет!
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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

Адрес:

E-mail адрес:

Web site адрес:

гр. София 1504, район
„Средец”, бул. Цар
Освободител № 15, СУ
„Св. Климент
Охридски“, северно
крило, Геологогеографски факултет

geography_bg@abv.bg

www.geography.bg
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