
В началото на 2012 г. от печат в Академично изда-
телство „Проф. М. Дринов“ излезе „Географски термино-
логичен речник“, чиито главни редактори са акад. Тодор 
Николов и проф. др Борис Колев. Речникът е подготвен 
в продължение на няколко години от голям авторски ко-
лектив от учени и специалисти предимно от Националния 
институт по геофизика, геодезия и география, както и от 
други институти на БАН – Института по биоразнообра-
зие и екосистемни изследвания, Националния институт 
по метеорология и хидрология, а също и от ГГФ на СУ 
„Св. Климент Охридски“, Националния център по тери-
ториално развитие, Университета по архитектура, строи-
телство и геодезия и други институции в страната. Реч-
никът съдържа основните, найчесто използвани научни 
термини от географията и съседите Ј научни области като 
геологията, геофизиката, океанологията, картографията, 

икономиката и др. Стремежът на авторите е да се дадат кратки и точни, в същото време 
изчерпателни дефиниции на термините, като към повечето от тях е даден етимологич-
ният и езиковият им произход. В статиите от речника са отчетени последните научни 
постижения от съвременната география и схващания за смисъла и съдържанието, което 
се влага в тях. Включени са и някои постари термини, но използвани все още в българ-
ската географска лексика. Освен чисто географски са поместени и редица геологични, 
геофизични, картографски, океанографски, политически, икономически и други терми-
ни, които найчесто се употребяват при географските изследвания и публикации.

Речникът е съставен според правилата за изготвянето на издания от този вид – 
спазени са изискванията за съкращения, препратки, обозначения и др., и с цел да се 
повиши отговорността на авторите, в края на всяка статия са посочени инициалите им.

Авторският колектив и редакторите на речника изказват своята признателност на 
рецензентите покойния вече проф. др Дончо Дончев и проф. дгн Хараламби Тишков 
за ценните препоръки и предложения, благодарение на които статиите бяха значително 
усъвършенствани.

Географският терминологичен речник е предназначен за ползване от учени, сту-
денти и всички, които имат желание да използват коректно и научно вярно основните 
географски понятия и се интересуват от географските познания.
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