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През 2009 г. се навършиха осем десетилетия от
учредяването на едно от най-старите сдружения в
България – първото пещерно дружество, чийто при-
емник днес е Българската федерация по спелеоло-
гия (БФСп.). Този юбилей беше честван на  21 март
2009 г. в Залата с гигантските кристали на Нацио-
налния музей „Земята и хората” – място, което  бла-
годарение на доц. д-р Михаил Малеев, директор на
музея, се превърна и в национално средище на бъл-
гарските спелеолози.

На тържеството присъстваха над 300 пещерняци
от цялата страна и от всички генерации, както и гости
от сродни балкански организации (фиг. 1): Албанс-
ката спелеоложка асоциация (Гъзим Уручи и Ахмед
Осия); Гръцката федерация по спелеология (Нико-

лаос Митцакис – президент); Румънската федерация
по спелеология (Виорел Ласку – президент; Коста-
ше Роман, Йоана Мелег и Tудор Рус); Сръбската спе-
леоложка  асоциация (Урош Акшамович и Радмила
Пойович); Словенската спелеоложка асоциация (Гре-
гор Алианчич); Съюза на турските спелеолози (Мел-
тем Панкарчи – генерален секретар и  Селчук Джам-
бек); Хърватската федерация по спелеология (Мла-
ден Гарашич – президент). Както е известно, БФСп е
инициатор и учредител (2002 г.) и на Балканския спе-
леоложки съюз (БСС) с първи председател д-р Петър
Берон и генерален секретар Ал. Жалов.

За историята на пещерното дружество и за пос-
тиженията на българските пещерняци говори д-р Пе-
тър Берон, председател на БФСп. Тържественото

събрание беше почетено от пред-
ставители на държавното и мес-
тното управление и от общест-
вени  и държавни структури.

По предложение на Управител-
ния съвет на БФСп с различни
нейни награди (Почетен знак, От-
личителен знак, Бронзов, сребъ-
рен и златен прилеп) бяха отли-
чени 73 деятели на пещерното де-
ло и спелеологията. Златен при-
леп получиха и двама географи:
ст.н.с. д-р П. Петров и П. Стефа-
нов от Географския институт на
БАН. За приноси за развитието
на пещерното дело и по случай
юбилея, други 7 деятели на БФСп
бяха наградени от Държавната
агенция за младежта и спорта.
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 По случай юбилея бяха издадени и представени
2 нови книги: “Пещери и спелеология в България” и
“Алманах на българската спелеология”. В музея бе-

ше експони-
рана и тема-
тична излож-
ба (органи-
затори и
съставители
Ал. Жалов и
П. Делчев) от
18 постера,
посветени
на годишни-
ната на дру-
жеството.

По тради-
ция Бъл-
гарската фе-
дерация по
спелеология
ознаменува
своите го-
дишнини с
различни по

форма национални научни форуми – конференции
или симпозиуми. На тях си дават среща български
спелеолози с различна професионална подготовка
и интереси, но това, което ги обединява, е общият
обект на проучване – карста и пещерите и всичко,
свързано с тях. На тези форуми се докладват и
обсъждат резултатите от проведени изследвания,
създават се ползотворни контакти, възникват, а по-
късно  се осъществяват и нови интересни изследо-
вателски проекти.

Тази традиция беше уважена и в рамките на таз-
годишните чествания – на 22 март в голямата видео-
зала на НМ „Земята и хората” се проведе  юбилеен
симпозиум  „80  години организирана спелеология в
България”. На него бяха представени 15 доклада от
22-ма автори, засягащи различни аспекти от спеле-
ологията и карстологията: история на спелеология-
та в България, резултати от различни спелеоложки
и карстоложки изследвания – хидрогеоложки, ми-
нераложки, микроклиматични, земеползване. Пред-
ставени бяха и нови данни за пещери – светилища и
скални манастири. Демонстрирани бяха и някои от
възможностите на новите информационни техноло-
гии – ГИС и GPS, за приложение в карстологията и
спелеологията.

Редакционната колегия на сп. „ГЕОграфия ‘21”, което по традиция е трибуна и за карсто-
логията и спелеологията, поздравява сърдечно всички български пещерняци със забележи-
телния юбилей на тяхната организация и им желае много здраве, дръзновение и нови успе-
хи в проучванията на българските и световните пещери.


