
Международен ден на Земята – 22 април 2023 г. 

По повод Международния ден на Земята, 22 април, катедра Геология и геоинформатика,  

Минно-геоложки унивесритет „Св. Иван Рилски“, организира  

Студентска сесия – конкурс на тема: Геоложкото наследство на България 

Геоложкото наследство включва обекти или зони със значителна научна, образователна, културна или естетическа стойност 
и в тази връзка има изключителна роля в културното, историческото и икономическото развитие на местните общности. 
Конкурсът има за цел да насочи вниманието на младите хора към изучаване и популяризиране на геоложкото наследство 
на България и възможностите за алтернативно развитие на територията чрез устойчив геотуризъм. 

 

Условия за участие: 

Конкурсът е отворен за студенти от МГУ 
„Св. Иван Рилски“. 
Материалите следва да представят 
геоложки феномен или група от 
феномени от България и да показват 
разбирането на автора за същността на 
геоложкото наследство, необходимостта 
от опазването му и перспективи за 
устойчивото развитие на територията. 
 
Форми на участие: 

1. Постер – формат на постера А1; 
ориентация –Portrait. 

2. StoryMap (уеб история) – възможност 
да представите по уникален начин, в 
уеб-среда (ArcGIS StoryMaps), историята 
на избран/и от Вас геоложки 
феномен/и на територията на 
България. Информация за ГИС 
приложението и как да подготвите 
StoryMap можете да получите от: 
Създаване на истории;  
Работа в ArcGIS Online 

Начин на провеждане: 

Срок за изпращане на постерите (pdf или 
pptx формат) и StoryMap (линк за достъп) 
до 10 април 2023 г. на адрес: 
geo_pal@mgu.bg 
 
 
 
 
 
 
Студентската сесия ще бъде открита в 
10.00 ч. на 24 април 2023 г. във фоайето на 
Геологопроучвателния факултет, 2 
етаж, където авторите ще имат 
възможността лично да представят 
материалите си. 
 

Експертно жури от МГУ „Св. Иван 
Рилски“ ще оцени авторските материали.  

 
Победителите в конкурса ще получат 
награди. 

Денят на Земята  

Отбелязва се за първи път в САЩ през 
1970 г. с идеята да обедини хората за 
действия за опазване на околната среда. 
Събитието се превръща в глобално през 
1990 г., като в инициативата се включват 
141 страни. Идеята за трансформиращи 
действия за устойчиво развитие на Земята 
придобива все по-голям обхват и през 2022 
г. в Международния ден на Земята 
участват повече от 1 млрд. жители от над 
190 страни. 

Темата на Международния ден на 
Земята 2023 е  

Инвестирайте в нашата Планета  
(Earth Day 2023). 

Инвестирайки заедно в нашата 
Планета, ние подкрепяме по-доброто и 

устойчиво развитие на страните. 

 

Очакваме Ви! 

За повече информация: geo_pal@mgu.bg 
 

https://storymaps.arcgis.com/
https://teach-with-gis-bulgaria-esribulgaria.hub.arcgis.com/pages/arcgis-first-steps-4
https://teach-with-gis-bulgaria-esribulgaria.hub.arcgis.com/pages/arcgis-first-steps-7
mailto:geo_pal@mgu.bg
https://www.earthday.org/earth-day-2023/
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