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ГЕОПОЛИТИКА И СЪВРЕМИЕ
(по случай 65-годишнината на проф. д-р Борис Колев)

Организирането и провеждането 
на семинари, на които учени, приклю-
чили трудовия си път в департамент 
География, изнасят лекции по зна-
чими съвременни географски теми, 
се превърна в полезна научна тради-
ция. Такъв семинар се проведе на 5 
юни 2013 г. с лектор проф. д-р Борис 
Колев, който беше избрал за тема на 
лекцията си проблематика, свързана с 
един важен географски и геополити-
чески процес, започнал след края на 
т. нар. период на „Студената война“. 
Нейното заглавие „Разпадане и обра-
зуване на държави след края на Сту-
дената война” предизвика интерес и 
събра значителна аудитория. Този ин-
терес бе оправдан, тъй като проф. Ко-
лев е известен с доброто си ораторско 
майсторство, с любопитните, поня-
кога малко известни, факти и нетра-

диционните форми на представяне и 
онагледяване на лекциите си.

Той отбеляза, че такива процеси 
на разпадане и обратно, на създаване 
на държави, са постоянни и едва ли ня-
кога ще спрат. Имало е обаче периоди, 
когато образуването на нови държави 
е вземало превес. Такъв е периодът на 
деколонизацията, започнал след Втора-
та световна война и достигнал кулми-
нацията си между 1956 и 1966 г. През 
това десетилетие държавна независи-
мост получиха редица колонии, вла-
дения предимно на Великобритания и 
Франция. Сред тях са Нигерия, Кения, 
Уганда, Гана, Алжир, Мароко, Тунис, 
Мали, Гвинея, Нигер, Того, Чад и още 
много други. Този процес продължи и 
след това, но вече с по-бавни темпове. 
Наблюдаваха се и процеси на обедине-
ние. Например, френски и британски 
Камерун се обединиха в една държа-
ва – Република Камерун. Последна-
та класическа колониална империя 
– португалската, беше принудена да 
признае независимостта на африкан-
ските си колонии Ангола, Мозамбик, 
Гвинея-Бисау и островите Зелени нос, 
както и на Тимор-Лесте (Източен Ти-
мор) в Азия през 1975 г.

В лекцията си проф. Б. Колев раз-
гледа основните фактори, довели до 
разпадането и образуването на нови 
държави след края на т. нар. „Студена 
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война“. Той анализира тези процеси и 
акцентира върху разпадането на Съ-
ветския съюз, Югославия и Чехосло-
вакия. Логично върху „развалините“ 
на тези федерации се появиха десетки 
нови държави, като бившите съветски, 
югославски и чехословашки републи-
ки. Специално внимание беше обърна-
то и на един друг изключително важен 
геополитически факт – обединението 
на двете германски държави, нещо не-
мислимо преди 1990 г. 

След приключване на лекцията 
зам.-директорът на  НИГГГ при БАН 
проф. д-р Димитър Димитров поднесе 
поздрав от името на ръководството на 
института по случай 65-годишнината 
на проф. д-р Борис Колев и оттегляне-
то му в заслужен отдих, като му благо-
дари за дългите години творческа дей-

ност в департамент География (бив-
шия Географски институт), за приноса 
му в развитието на географската нау-
ка, за широтата на интересите му и за 
богатата му обща култура и знанията, 
които винаги с желание е споделял с 
колегите, и му пожела още дълги го-
дини здраве и неувяхващо творческо 
вдъхновение.

Към тези поздрави се присъеди-
нява и Редколегията на сп. „Проблеми 
на географията“, чийто дългогодишен 
член е проф. Колев, благодари му за 
досегашната му работа като редактор, 
като ще разчита и в бъдеще на неговата 
безотказна дейност и му пожелава още 
дълго време да съхрани любовта и ин-
тересите си към географската наука.

Иванка Ботева
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