БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2011 • Sofia

70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА СТАРШИ НАУЧЕН СЪТРУДНИК АНТОН ДИНЕВ
(1941–1991)

Старши научен сътрудник кандидат на географските науки1 Антон Любомиров Динев е роден на 20.09.1941 г.
в София. Завършва средно образование през 1959 г. в 11 Средно училище. През 1961 г. е приет за студент по
география в Софийския университет,
където получава висшето си образование (1966 г.) със специализация във
областта на геоморфологията. След
успешен конкурс през 1967 г. постъпва като редовен аспирант по геоморфология в Географския институт при

БАН. През 1975 г. Антон Динев защитава дисертационен труд на тема „Палеогеоморфология и неотектоника на
южните склонове на Сърнена Средна
гора между река Стряма и Змеевския
проход“, в резултат на което му е присъдена научната степен „кандидат на
географските науки“. Междувременно, през 1971 г. след успешно спечелен
конкурс е назначен за научен сътрудник ІІІ степен в Географския институт
при БАН. В края на 1989 г. е избран
за старши научен сътрудник ІІ ст. и за
определено време през същата година
е изпълнявал длъжността завеждащ
секция „Геоморфология“ в института.
Положително влияние за неговото научно израстване имат специализациите му при изявени учени в
областта, в която работи, от бившите
Съветски съюз (1976 г.) и Федеративна република Германия (1981 г.).
Наред с научните знания и опит, той
придобива и богати впечатления, които по-късно споделя с читателите на
списание „География“.
Неговите научни публикации са
в областта на геоморфологията, палеогеоморфологията и физическата
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география. Той участва в написването
на две монографии, изготвени от Географския институт – „География на
България“, т. І, Физическа география
(1982 г.) и „Природният и икономическият потенциал на планините в
България.“, т. І „Природа и ресурси“
(1989 г.). Публикува над 30 научни
статии, участва активно в работата на
национални и международни научни
конгреси и конференции с 16 научни
доклада. Наред с това е автор на 25
научно-популярни статии, на текстове в „Географски речник на България“ (1980 г.), в „Енциклопедия А-Я“
(1989 г.), „Христоматия по физическа
география“ (1989 г.). Съавтор е на ин
тересно и увлекателно написаната
книга „Какво знаем за лицето на Земята“ (1986 г.) от серията „Какво знаем
за...“, издавана през този период.
Натрупаните научни знания и
опит Антон Динев прилага като ръко
водител на учебни практики по геоморфология на студенти в Геологогеографския факултет на Софийския
университет, ръководител на дипломанти и стажанти през 80-те години
на ХХ в. Чете лекции по физическа
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география във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
В резултат на Оформилите се още
през студентските години научни интереси Антон Динев става член на Българското географско дружество (1965 г.).
През 1975 г. той става член и на Съюза
на учените в България, като през два
мандата работи всеотдайно в ръководството на Геолого-географската му
секция.
Творческата дейност и активност
на старши научен сътрудник Антон
Динев не остават незабелязани от ко
легите му и Ръководството на Географския институт. За неговата научна работа и изявите му като учен той
е носител на значката „Отличник на
БАН“.
Целият трудов стаж на ст.н.с. Антон Динев – от назначаването му през
1971 г. до кончината му през 1991 г.,
преминава в Географския институт и
ние, неговите колеги и приятели, и до
днес си спомняме за един интелигентен, отзивчив и толерантен учен, какъвто беше той.
Маргарита Илиева

