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Юбилеи и годишнини
В ИМЕТО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
ПО ПОВОД 80-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ
НА ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ВЕЛЧЕВ

Тази година се навършват 80 години от рождението на един от водещите
географи в България – проф. д-р Ангел Велчев. Десетки години той преподава
на студентите от специалност География в Геолого-географския факултет на
Софийския университет, в Шуменския и Великотърновския университет. Голяма част от физикогеографите у нас са минали през неговата школа. Проф.
Велчев е човек, който винаги е готов да помогне със знанията, практиката и
опита си, натрупани през годините. И за тези, които го познават, той е преподавателят, добрият колега, приятел и познат, който ще отдели време и ще отговори
на въпросите ви и ще ви насочи към решаване на евентуален проблем, ще даде
полезен съвет.
Ангел Велчев е роден в гр. Земен, Пернишка област, през 1935 г. Завършва
средно образование в Радомирската гимназия, а висше – в Софийския университет през 1958 г. със специализация Геоморфология, картография и геология.
В продължение на 12 години работи като учител и методик в различни училища
и в отдел „Народна просвета“ – гр. Перник.
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От 1970 до 1972 г. е преподавател във филиала на Софийския университет
в гр. Шумен и в Педагогическия институт. В края на 1972 г. постъпва като научен сътрудник в катедра „Ландшафтознание“ на Геолого-географския факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“. За две години организира учебно-научния стационар за ландшафтни изследвания в гр. Земен, усъвършенства експерименталната база, включително полигон-трансектата, и участва в разработването на
подробна програма за дългосрочни научни ландшафтни изследвания. Тази база
и днес продължава да се използва за провеждане не само на учебни практики
по Физическа география и ландшафтознание, но и на производствени стажове
на студенти от специалностите „География“, „Геология“, „Биология“ в СУ и от
други специалности от различни висши училища в страната.
През 1980 г. защитава докторска дисертация на тема „Ландшафти на Южно
Краище“, а през 1984 г. е избран за доцент. През 1995 г. разработва хабилитационен труд „Еволюция на ландшафтите в Югозападна България“ и е избран за
професор. Чел е лекции на студенти от задочна и редовна форма на обучение
по дисциплините: Физическа география на България, Ландшафтна география
на България, Ландшафтно планиране, Приложно ландшафтознание, Геофизика на ландшафтите, Антропогенно ландшафтознание, Карстови ландшафти на
България. Проф. А. Велчев повече от 25 години е хоноруван преподавател във
Великотърновския университет. Чете лекции по редица дисциплини, сред които
Защитени природни територии и Обща екология.
В своята научноизследователска работа той разработва научни и научноприложни проблеми от областта на ландшафтознанието, опазването на природната среда и геоморфологията. В сферата на ландшафтознанието разглежда
проблеми, свързани със структурата на ландшафтните комплекси, с картирането и картографирането, с редица структурно-функционални и динамични
особености на естествените и нарушените ландшафтни системи. Значително
внимание отделя на методически и методологични въпроси, като разработва и
прилага точни методи и датировки на определени явления. Специализирал е в
Московския университет и в Университета на гр. Гренобъл. Той провежда свои
те изследвания в различни части на България (Югозападна България, Дунавската равнина, Предбалкана, Стара планина, Родопите, Черноморието), както и във
Френското Предалпие, Полша и Белорусия.
В областта на антропогенното ландшафтознание подготвя две методически ръководства. Участва в повече от десет договора за изследване и разработ
ване на мероприятия за опазването и подобряването на природната среда от
антропогенни въздействия и нарушения, като на пет от тях е научен ръководител. В областта на геоморфологията разработва редица проблеми, свързани
със заледяванията на нашите планини (Рила, Пирин, Осогово, Стара планина),
с регионални геоморфоложки изследвания – Шуменско, Средна Дунавска равнина, Краище, Стара планина и др. Своите научни идеи той докладва на редица
международни научни форуми и на национални конгреси, симпозиуми и конференции.
В учебно-преподавателската си дейност проф. А. Велчев отделя значително внимание на работата със студентите, дипломантите и докторантите. Организирал е научни експедиции, практики и стационарни изследвания. Подгот
вил е над 50 дипломанти и трима доктори, защитили под негово ръководство.
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Ръководил е няколко научни практики на студенти в Русия, Киргизия, Украйна, Белорусия, Естония, Литва и Латвия. Организирал е два курса към катедра
„Ландшафтознание и опазване на природната среда“ по линия на следдипломната квалификация.
Публикувал е над 250 научни статии както у нас, така и в Русия, Белорусия,
Полша, Словакия, Италия. Автор и съавтор е на три монографии, на учебници
и учебни помагала за редица дисциплини.
След пенсионирането си той е поканен да продължи да чете като хоноруван
преподавател лекции по няколко физикогеографски и ландшафтни дисциплини
в Софийския и Великотърновския университет и е научен ръководител на ди
пломанти и докторанти.
Във връзка с юбилея проф. Ангел Велчев бе удостоен с Почетен знак на
Софийския университет със синя лента за постигнати високи резултати и научноизследователска дейност, който му бе връчен на тържествена церемония на
Академичния съвет на Университета през м. март 2015 г.
По време на церемонията проф. Велчев благодари за оказаната почит и за
медала, който ще носи с достойнство и удовлетворение и завърши словото си с:
„Една от главните ми цели е била да предам моя опит, да подготвя кадри, които
да ме наследят, и да спазя принципа, че един учител е добър, когато неговите
ученици го надраснат“, и със задоволство отбеляза, че в залата присъстват редица негови студенти, сега хабилитирани колеги.
Стотици са неговите възпитаници, колеги и приятели, които дойдоха на
тържеството, посветено на годишнината на проф. Велчев, организирано от катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, където премина поголямата част от достойния научен път на юбиляра. Изказаните поздравления
отразиха уважението и почитта към преподавателя и учения проф. Ангел Велчев, а пожеланията бяха за дълги години здраве, неувяхващ дух и творчески
успехи!
Румен Пенин

PROF. Ph.D. ANGEL VELCHEV AT THE AGE 80
This material is dedicated to the 80th anniversary of the eminent Bulgarian scientist
Prof. Ph.D. Angel Velchev – a physical geography and landscape studies expert, a longtime
professor at “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, the University of Shumen and the
Veliko Tarnovo University. Author of over 250 scientific papers published in Bulgaria, Russia,
Poland, Slovakia, etc., co-author of three monographs, textbooks etc.
Rumen Penin

151

