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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
ПРАВДА ПЕШЕВА-САЧКОВА НАВЪРШИ 80 ГОДИНИ
образци и на микроскопски препарати от въглища,
битумолити и вместващи скали, които и досега са основен
фонд на лабораторията. До оттеглянето й през 1983 г. в
шлифотеката на лабораторията са събрани над 6000
аншлшифа и над 500 дюншлифа от всички български
находища и басейни. Голяма част от тях и понастоящем се
използват за обучение на студентите. Правда Пешева
винаги е съумявала да бъде не само университетски
преподавател, но и блестящ педагог и това е в основата на
авторитета, който винаги е имала сред студентите. Повече
от 200 възпитаници от специалност Геология и проучване
на полезни изкопаеми са изготвили и защитили своите
дипломни работи под нейно ръководство. Успява да
подготви и свой заместник в катедрата, който с нейна
помощ прави първите си крачки като преподавател и учен.
Научната работа на Правда Пешева е насочена изцяло в
областта на петрологията и геохимията на въглищата. От
особено значение са работите й по петрографския състав
на кафявите въглища и най-вече тези от Бобовдолския
басейн, по петрографията и геохимията на свогенските
антрацити, по изследване на внезапните газови
изхвърляния в Балканския басейн и др. Дейността й по
научно-изследователската тематика също е свързана с
изучаване на органичното вещество на въглищата. Голяма
част от научната работа на Правда Пешева е неразделно
свързана с преподавателската и е посветена на
подготовка и издаване на учебни помагала. До този
момент в България са написани две ръководства по
въглищна петрология и тя е автор на едното от тях –
Ръководство за упражнения по петрография на
въглищата (1966 г.). Автор е и на втория издаден у нас
учебник по Геология и петрология на въглищата. Правда
Пешева участва и в написването на учебници по полезни
изкопаеми: Месторождения на полезните изкопаеми
(1961 г.) в съавторство с Гр. Николаев и Минералогия,
петрография и полезни изкопаеми - част II (1981 г.) в
съавторство с Р. Рашков, В. Велчев и Гр. Николаев.

Правда Николова Пешева-Сачкова е родена на 06.02.
1928 г. в София. През 1952 г. завършва Политехническия
институт в Новочеркаск, специалност Геология и
проучване на въглищни находища и постъпва като
асистент в Минно-геоложкия институт на тогавашната
Държавната политехника. От 1953 г. Минно-геоложкият
институт е отделен като самостоятелно висше училище и
Правда Пешева е преназначена в него. Освен по
основната си дисциплина Геология и петрология на
въглищата, първоначално тя води занятия по
дисциплините Петрография, Рудни полезни изкопаеми,
Методи за търсене и проучване на полезни изкопаеми.
През 1956 г. е повишена в старши асистент, а от 1966 г. е
главен асистент. От 1956 г. до пенсионирането си през
1983 г. Правда Пешева води лекции, упражнения и курсов
проект по Геология и петрология на въглищата за
студентите от специалност Геология и проучване на
полезните изкопаеми, упражнения по Полезни изкопаеми
за специалностите Хидрогеология и инженерна геология,
Техника и технология на сондирането, Геофизични
методи на проучване, Разработка на полезните
изкопаеми, Обогатяване на полезните изкопаеми и
Маркшайдерство.

Цялостният принос на Правда Пешева като учен,
преподавател и един от основателите на катедра
Геология и проучване на полезни изкопаеми буди дълбоко
уважение. Преподавателите и служителите от катедра
ГППИ и целият академичен състав на Геологопроучвателен факултет от сърце и с пожелания за крепко
здраве й честитят 80-годишния юбилей.

Като един от първите преподаватели в катедра Геология
и проучване на полезните изкопаеми, Правда Пешева
основава лабораториите по Рудни полезни изкопаеми и по
Петрология на въглищата. Особено голям е приносът й
за втората, в която тя поставя началото на набиране на
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