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Олимпиадата се проведе от 7 до 12 август 2008 г. в
Картаген, Тунис и премина при голям успех. Освен
писмен тест и мултимедиен тест, тя включваше трид-
невна теренна работа из Тунис с две упражнения по
картиране и тест за знания. Състезаваха се отбори от
24 страни: Австралия, Беларус, Белгия, Великобри-
тания, Германия, Естония, Китай-Пекин и Китай-Тай-
пе (Тайван), Латвия, Литва, Мексико, Нидерландия,
Нова Зеландия, Полша, Румъния, Русия, Саудитска
Арабия, Словакия, Словения, Тунис, Унгария, Фин-
ландия, Чехия и Япония. Като наблюдатели присъст-
ваха Бразилия, Дания и САЩ. На първите три места
се класираха съответно отборите на Румъния, Есто-
ния и Австралия. Допълнителна информация за
олимпиадата и примери от задачите очаквайте в след-
ващите броеве на „География ‘21” през 2009 г.

ХХХІ СВЕТОВЕН КОНГРЕС
НА ГЕОГРАФИТЕ

ÑÂÅÒÎÂÍÀÒÀ ÃÅÎÃÐÀÔÈß

От 12  до 15 август  2008 г. в Тунис се проведе поредният 31-ви конгрес на Международния географ-
ски съюз (IGU). Той отново премина без официално българско участие и, което е още по-лошо – без
български отбор в международната олимпиада по география, предшествала работата на конгреса.

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ

Бел. на ред. Бездействието на родния Национален комитет по география и лишаването на България от офици-
ално участие в последните конгреси на МГС до голяма степен се компенсираше от успешните изяви на национал-
ните ни отбори в международните олимпиади по география, организирани от МГС. Това беше оптимистично, а и
българските деца достойно защитаваха престижа на нашата география и на своите учители по география. На
юбилейния 30-ти конгрес на МГС в Глазгоу (Шотландия) през 2004 г. българската ученичка Николина Георгиева
стана световна шампионка в конкурса „Една земя – много светове” и представи блестящо България и българска-
та география (вж. бр. 1/2005 на „Обучението по географията”). Достойно се представиха и българските отбори на
петата олимпиада на МГС в Гдиня, Полша (2004 г. – сребърен медал за Павел Нанков) и на шестата в Бризбейн,
Австралия (2006 г. – бронзов медал за Васил Стоицев). Много добри представяния имаха и другите български
отбори, участвали в международните състезания на “National Geographyc” в Унгария (2005) и САЩ (2003, 2007)
(вж. бр. 1/2005 на „Обучението по география” и 5/2007 на География ̀ 21”). Поредната национална олимпиада по
география и икономика през 2008 г. (за която в редакцията не постъпи очакваната информация) излъчи много
силен отбор, който усърдно се подготвяше за участие в седмата олимпиада на МГС в Тунис. Но ... не замина! Това
е повече от скандално, и най-вече силно демотивиращо за българските ученици, техните учители и родители.
Каква е причината за този конфуз и кой е отговорен за него, защото в случая проблемът не е само финансов, а
най-вече организационен?  Очакваме отговора от съответните упълномощени лица, който чрез списанието да
направим достояние на обществеността. Тя очаква информация и за промените в регламента на националната
олимпиада по география и икономика и за проблемите с нейната организация и реализация.
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Генералната асамблея на конгреса в Тунис с участието на 43 национални комитета по география след
гласуване на 13 и 14 август 2008 г. избра нов Изпълнителен комитет (бюро) на МГС. Новият президент е
проф. Роналд Аблер от Пенсилванския университет (САЩ), който през последните 8 години заемаше поста
вицепрезидент. За генерален секретар и ковчежник е избран Уу-ик Ю (Woo-ik Yu) от Националния универси-
тет в Сеул (Южна Корея). Новите 8 вицепрезиденти са: Рут Финчер (Университета на Мелбърн, Австралия),
Владимир Колосов (Руска академия на науките), Иразема Алкантара Айала (Национален автономен универ-
ситет на Мексико), Дитрих Сойез (Университета на Кьолн, Германия), Джулиано Белеза (Университета на
Витербо, Италия), Майкъл Медоус (Университета на Ибадан, Южна Африка), Кин Дае (Китайска академия на
науките) и Аарон Келерман (Университета на Хайфа, Израел).

Да пожелаем успешна работа на новото ръководство на МГС и дано най-после българският Национален
комитет по география съумее да заеме достойно място в  международните изяви по география.

НОВИТЕ ЛИДЕРИ В СВЕТОВНАТА ГЕОГРАФИЯ

Ronald F. Abler
Pennsylvania State University (USA)

„МГС играе важна роля в международната наука и координира дейности с Междуна-
родния научен съвет (ICSU), Международния съвет по социални науки (ISSC) и др. Нарас-
налото разбиране ценността на традиционните географски проблеми, отнасящи се до
използването на земята от човека и неговото неразумно поведение, ще разкрие нови
възможности за водещата роля на географията. МГС трябва да отговори на много предиз-
викателства и ще трябва да използва инициативата на досегашния президент Адалберто
Валега „Култури и цивилизации за хуманитарно развитие” като средство за постигане на
международно научно лидерство.”

Следващият конгрес на Международния географски съюз е насрочен за 26-30 август 2012 г. в Кьолн, Германия.

Доц. д-р Димитрина Михова

Giuliano Bellezza
University of Viterbo (Italy)

„Преди всичко ние трябва да подобрим ефективността на нашата собствена организация,
като подобрим връзките между Изпълнителния комитет, Националните комитети и Специални-
те комитети... Относно Националните географски комитети - те са базата на МГС, който се
издържа с тяхното финансиране. Но само едно малцинство изпълнява тази задача, като много
страни просто не могат да си позволят разходите. В Дома на Географията аз получавам обратно
много от бюлетините на МГС, които изпращам, защото адресите, които са ми дадени, вече не
съществуват. Възможно обяснение: казвали са ми, че някои председатели на Национални коми-
тети са назначавани по държавни или политически причини и дори се заемат от не-географи. Да
се постави в ред ситуацията с Националните комитети ще бъде една от главните задачи на МГС
след конгреса в Тунис. МГС не бива да уважава като членове „ялови” организации.

Разпространението на резултатите, получени от географските изследвания - това е най-
добрият начин да намалим въпросителните погледи, появяващи се по лицата на хората, когато на техния въпрос „Каква е
вашата професия?” отговорът е „Аз съм географ”.”

Ruth Fincher
University of Melbourne (Australia)

„Ще насърчавам участието в нашите заседания на докторанти - в Австралия ние сме
учредили специален фонд, за да ги подпомагаме при пътувания както в страната, така и за
заседанията на МГС. Може би това е добър пример и за другите страни, членки на МГС... Ще
помисля за увеличаване броя на езиците, които са със статут на официални в МГС.”


