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ПРОФ. ДГН ХАРАЛАМПИ САЛЧЕВ ТИШКОВ 
(1927–2015)

През 2015 г. се разделихме завинаги с проф. дгн 
Харалампи Салчев Тишков – изтъкнат български 
гео граф, дългогодишен учен в Географския инсти-
тут на БАН и преподавател в различни университе-
ти, посветил цялата си творческа и трудова дейност 
на физическата география и по-специално на кли-
матологията. 

Проф. Х. Тишков е роден през 1927 г. в Цари-
град. Средното си образование завършва в V Мъжка 
гимназия в София, а висшето – в Историко-фило-
логическия факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, специалност География. От 1959 г. започва 
работа като научен сътрудник по климатология в 
Географския институт на БАН, където преминава и 

цялата му творческа кариера. През 1969 г. е хабилитиран за ст.н.с. ІІ ст. (доц.), 
през 1980 г. придобива званието ст.н.с. І ст. (проф.), като междувременно, през 
1977 г., успешно защитава дисертация на тема „Климатът на планинските райо-
ни в България, изразен чрез времето“, с което получава научната степен „док-
тор на географските науки“. Въпреки че основните научни интереси на проф. 
Тишков са насочени към климатологията, той работи също така и в областта 
на медицинската и рекреационната география, по проблемите на опазване на 
природната среда, климатичното райониране и изследване на неблагоприятни-
те метеорологични явления. Основният научен принос на проф. Х. Тишков е в 
прилагането на комплексно-климатичния метод при изследване на климата в 
България. Публикуваните самостоятелно или в съавторство научни трудове са 
повече от 150, участва в написването на три научни монографии, а над 100 са 
научнопопулярните му статии.  

Проф. Тишков е бил дългогодишен ръководител на секция „Климатология 
и хидрология“ и  член на: Научния съвет в института, на Специализирания нау-
чен съвет по география при ВАК, на ръководството на Българското географско 
дружество, на редакционните колегии на списанията „Проблеми на геогра-
фията“, „География“ и „Обучението по география“. За активната си научноиз-
следователска дейност проф. Х. Тишков е награден с орден  „Св. св. Кирил и 
Методий“ І степен.
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За дълъг период от време е бил и преподавател във всички университе-
ти, в които има специалност География – СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, ШУ „Еп. Константин Преславски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“.

Със смъртта на проф. дгн Харалампи Тишков географската общност за-
губи един изтъкнат учен и преподавател, допринесъл много за развитието на 
изследванията в областта на физическата география и климатологията!

Поклон пред светлата му памет!

Департамент География – НИГГГ – БАН

PROF. D.Sc. HARALAMPI SALCHEV TISHKOV (1927-2015)

In 2015, the geographical community lost Prof. DSc. Haralampi Salchev Tishkov – 
a prominent Bulgarian geographer with a long career at the Institute of Geography at the 
Bulgarian Academy of Sciences and professor at a number of universities. His studies were 
devoted to the physical geography and in particular – climatology.
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