
 

 

ПЕТИ КОНГРЕС НА EUGEO – БУДАПЕЩА, 30.08-02.09, 2015 г. 

 

Над 40 страни взеха участие в европейския географски конгрес в унгарската 

столица. Програмата включваше основно лекции, дискусионни сесии, постерни 

сесии, тематични панели, научни и социални събития. Изследователи и експерти 

от цял свят бяха поканени да представят своите виждания по въпроси, свързани с 

географията. Целта им е да се улесни обменът на нови идеи и да се предложат 

възможности за работа в мрежа при неформална атмосфера.  

България беше представена за първи път на този форум чрез Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти (АПГР) със статут на кандидат-член. 

Нейни представители бяха Ася Богоева и Теодора Малинова – регионален 

координатор и секретар на АПГР-София. Чрез тят АПГР осъществи редица 

контакти с университетски преподаватели, учени и докторанти, занимаващи се  с 

изследвания в сферата на географската наука.  

На 1-ви септември се проведе семинар с дискусионен характер, на който се 

обсъди Международната харта за географско образование и международния план 

за действие по прилагането на хартата. Непосредствено след семинара се проведе 

и Общо събрание на  EUGEO в дневния ред на което бе включено разглеждане на 

кандидатури на нови страни членки. Убедени, че географското образование е 

задължително условие за развитието на отговорни и активни граждани в настояще 

и бъдеще, българските делегати убедиха представителите на европейската 

географска организация, че АПГР има своето място в нея. 

След представяне на целите и задачите на АПГР Общото събрание на EUGEO 

гласува единодушно приемането й в Асоциация на европейските географски 

организации. Приета бе и кандидатурата на Хърватия. 

Ася Богоева и Теодора Малинова изразиха официално своето удовлетворение 

от приемането на АПГР в EUGEO.  

По време на конгреса бяха разгледани и обсъдени над 70 различни теми, 

които се провеждаха в залите на университета и Академията на науките в 

Будапеща. Темите бяха разнообразни: „Демографски промени“, „Селски райони“, 

„Културен туризм“, „Проблеми на страните от Балканския полуостров“, 

„Изменение на климата в Европа“, „Географското образование“, „Географско 

образование във висшите училища“ и много други. 



 
Ася Богоева и Теодора Малинова в компанията на президента на 

EUGEO Henk Ottens и зам.председателят на EUGEO Zoltán 

Kovács на Гала вечерята в Будапеща. 

 

 
Географи от два континента. Ася Богоева и Теодора 

Малинова с делегати от Бразилия. 

 



На гостите бе предложена обиколна разходка из красивата столица, 

разположена на река Дунав. Изкачването на хълма Буда бе едно невероятно 

преживяване и за предстаителите от България. Място с богата история и 

величествена гледка. 

 

 
 

 

 
Университетът, където се провеждаха лекциите на EUGEO. 
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