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ПРОФЕСОР ДОКТОР
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ ГЮЛА ХОРВАТ
(1951–2015)
С внезапната смърт на професор
Гюла Хорват българската география загуби един приятел, учен, професор, основател на научни школи и организатор
на научни изследвания. Той е незаменим
не само за българските и унгарските си
колеги, но и за международната научна
общност.
Гюла Хорват е роден в гр. Капошвар
на 4 октомври 1951 г. През 1974 г. завършва Стопанския факултет на Университета
в гр. Печ, от 1977 е доктор и от 1987 г. –
доктор на науките по икономика.
Проф. Гюла Хорват е международно призната и водеща личност в област
та на регионалната науката. Неговата
изследователска дейност се фокусира върху изследването на пространствените
процеси в Европа и Унгария. Той е основател и президент на Унгарската асоциация по регионалистика, бил е председател на комисията по регионални науки
към Унгарската академия на науките, член на Европейската академия (Лондон),
член на Изпълнителния съвет на Асоциацията на европейските училища по
планиране и регионална политика по Програмата за научни изследвания и технологично развитие на Европейския съюз. От 1997 до 2012 г. е генерален директор на Центъра за регионални изследвания на Унгарската академия на науките
и успешно печели субсидии за научни изследвания както от унгарски, така и от
международни източници. Учредител е на унгарски трансгранични училища
по регионални науки. Има изключително богата научна продукция – автор и
съавтор на повече от 450 статии, от които 110 на чужди езици и редактор на 32
книги. През 2005 г. е удостоен с наградата Сечени (най-високата научна награда, която признава изключителни приноси към академичния живот) на Министър-председателя на Република Унгария.
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Проф. Хорват полага основите на българо-унгарското научно сътрудничество в областта на регионалните изследвания. От 2000 г. досега са осъществени 4 съвместни тригодишни научноизследователски проекта, като резултатите от които са публикувани в специализирани научни издания, унгарската
научна поредица на Центъра за регионални изследвания – “Discussion papers”
и българското „Проблеми на географията“, в редакционния съвет на което е
член от 2009 г.
От 2010 г. е почетен член на Българското географско дружество.
Ние, неговите български колеги, винаги ще си спомняме за проф. Гюла
Хорват и ще положим всички усилия за продължаване на започнатото от него
научно сътрудничество между Центъра за регионално развитие при Унгарската
академия на науките и департамент География на Националния институт по
геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките.
Колективът на департамент География изказва най-искрените си съболезнования на колегите от Центъра за регионално развитие и споделя болката на
семейството му!
Чавдар Младенов

PROFESSOR GYULA HORVÁTH, D.Sc. (1951–2015)
In 2015, with the sudden death of Hungarian scientist, Professor Gyula Horváth, D.Sc.,
Bulgarian geography lost a dear friend, an eminent scientist, a founder of a number of scientific
schools, and a great leader and organizer. Professor Horvath was a prolific writer – author and
co-author of over 450 articles, including 110 in foreign languages and editor of 32 books.
Prof. Horváth laid the foundations of Bulgarian-Hungarian scientific cooperation in the field
of geography and regional studies.
Chavdar Mladenov
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