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Подписан нов договор за сътрудничество.
Нова съвместна експедиция през 2018 г.

От 9-ти до 18 август Българското пещерно дружество прие петчленна делегация от китайски
спелеолози и карстолози – ръководители на Географския институт в Кунмин, провинция Юнан
и на изследователското дружество “China Explorer“. Визитата бе естествено продължение на
осъщественото през последните няколко години сътрудничество между нашите институции.
Китайските  спелеолози  осъществиха  богата  програма  заедно  с  членовете  на  Българското
пещерно дружество, участвали в съвместните ни експедиции в Китай през 2011 и 2013 г. Бяха
посетени пещерите „Снежанка“, „Лепеница“, „Дяволското гърло“, „Ягодинската“ и скалния
феномен „Чудните мостове“. Освен това, гостите се запознаха и с културни и исторически
забележителности на Пловдив и София, а попътно посетиха архитектурният резерват Широка
Лъка и Бачковският манастир. Културната програма включи още посещение на Националният
природо-научен музей и Националният музей „Земята и хората“, палеонтоложкия музей на
Софийския университет, емблематични забележителности на столицата и разбира се Музеят
на Родопския карст в Чепеларе. Благодарение на наши членове се инициира и проведе работна
среща между  декана  на  Геолого-географския  факултет  на  университета  в  Кунмин и  зам.
декана на сродния факултет при Софийския университет, с което се постави началото на едно
ново сътрудничество между двата университета. В рамките на престоя си у нас, китайските
колеги направиха две презентации на спелеоложка тематика пред членове на дружеството в
Ракитово и в София. Една от основните теми на разговорите ни беше бъдещето на нашите
взаимоотношения.  Веществен  израз  на  постигнатите  договорености  даде  подписаният  нов
рамков договор за сътрудничество между спелеолозите от двете страни. Същевременно беше
договорена и следващата съвместна експедиция. Тя ще се състои през пролетта на 2018 г. в
североизточната част на Китай, на границата между провинциите Юнан, Съчуан и Гуайджоу.
Ръководството на  Българското пещерно дружество благодари на Г.  Киев и  А.  Андреев от
Пещера,  Стойчо Зарев и семейството му от Ракитово,  М. Солаков от Девин,  С.  Генчев от
Ягодина, Г. Райчев от Чепеларе, А. Стоев от Пловдив, Т. Танев от Ст. Загора, Р. Станчев, Цв.
Паров, Б. Петров, В. Гьорев, К. Бонев и А. Жалов от София, които по един или друг начин
помогнаха за успеха на китайската мисия в България. Специална благодарност дължим на Ч.
Начев – директор на Националния музей „Земята и хората“.

http://www.cers.org.hk/index.php/en/
http://chepelare.org/?page=pages&id=61
http://chepelare.org/?page=pages&id=61
https://www.uni-sofia.bg/
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Среща на спелеолозите от Китай с Боян Петров

https://bgcave.org/bg/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/dsci2289/
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Посещение в Софийския университет

https://bgcave.org/bg/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/dsci2309/
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В Ракитово с колегите от Китай

https://bgcave.org/bg/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/dsci2343/
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Подписване на споразумението за сътрудничество

https://bgcave.org/bg/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/dsci2362/
https://bgcave.org/bg/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8/dsci2276/


Спелеолози от Китай в България

Българско Пещерно Дружество https://bgcave.org Алексей Жалов

Китайските ни гости на визата в национален музей “Земята и Хората”
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https://bgcave.org/bg/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/olympus-digital-camera/
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