IN MEMORIAM
ДОЦЕНТ Д-Р МИМОЗА КОНТЕВА
На 07.06.2018 г. внезапно почина доцент д-р Мимоза Георгиева Контева-Симеонова,
дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Три мандата тя бе в редколегията на Годишника на
Софийския университет, книга 2 – География.
Смъртта на доцент д-р Мимоза Контева е огромна и тежка загуба за географската
общност в страната, особено за колегите, на които е била преподавател, и в чието съзнание е запазен споменът за нея като принципен, скромен и честен човек, отдал цялата
си енергия на географската наука.
Мимоза Контева е родена на 22.12.1952 г. в гр. София. Завършва висшето си образование през 1974 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геологогеографски факултет, специалност География. Защитава една от първите дипломни работи с ландшафтна тематика. Спечелва докторантски конкурс към катедра
„Ландшафтознание и опазване на природната среда“, а през 1981 г. защитава дисертация на тема „Ландшафти на Карловската котловина и оградните ѝ склонове, тяхното
използване и опазване“. Научните приноси на дисертационния ѝ труд очертават приложните аспекти на ландшафтната екология, които се цитират и използват непрекъснато. Мимоза Контева спечелва конкурс за асистент и води упражненията по Физическа
география на континентите, Физическа география на България, Ландшафтознание и
други дисциплини. Изключително ползотворна за нейното научно развитие е двумесечната ѝ специализация в университета „М. Лутер“ в гр. Хале. През 1995 г. е избрана за доцент в катедрата и до последно води следните лекционни курсове в бакалавърската образователно-квалификационна степен: Природна география на континентите, Ландшафтна екология, Околна среда и природни ресурси – задължителни,
Природна география на Балканския полуостров, Геоекологични проблеми и защитени
територии на избрани региони в света – избираеми, за магистърската образователноквалификационна степен: Ландшафтно картиране и картографиране – задължителен
и Регионални проблеми на природоползването – избираем. В настоящия състав на
катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ няма преподавател, на
който доц. Контева да не е водила упражнения или лекции по определена дисциплина.
Със своите научни достойнства и качества на преподавател, олицетворяващ изрядност
при воденето на упражнения и лекции, тя много често е използвана като консултант
по различни научни теми и остави трайни следи, за пример в работата на всеки един
от преподавателите в катедрата. Уважително отношение към нея имат всички колеги в Геолого-географски факултет, което се потвърждава от мейлите в служебната
поща с прекрасни думи за Мимоза Контева, които се получиха след оповестяването на
смъртта ѝ.
Научното творчество на доц. Контева е твърде разнообразно, включващо повече
от 60 реферирани статии и доклади от научни конференции, две монографии, един
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учебник и едно научно ръководство, както и атласи за средното училище, на които е съставител. Научните интереси на доц. Контева са насочени към изследване на
структурата и динамиката на ландшафтите, оценката им за нуждите на земеделието
и горското стопанство, включително разрешаването на редица геоекологични проб
леми. Ръководила е и е участвала в редица практико-приложни тематични изследвания по НИС за община Кремиковци, деривацията Джерман-Скакавица, Бурел,
планините Берковска, Козница и Влахина. Участвала е в международния проект на
Европейския съюз „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция–България
(TR0604.01-03/071). В периода 2002–2006 г. доц. Мимоза Контева е ръководител на
катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Изнасяла е лекции по
Физическа география на Германия в Институт Германикум към СУ, като през месец
юни 2003 г. представя цикъл лекции в университета в гр. Кьолн, Федерална Република
Германия. Тя е научен ръководител на повече от 30 дипломанти и двама защитили
докторанти. Участвала е в научни журита за хабилитация и в журита при защита на
докторантски тези. Кончината я споходи като член на жури за хабилитиране в катедра
„Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Българската география загуби
един прекрасен преподавател, учен и колега, който остави трайно творчество и впечатляващо приятелско отношение сред колегите си в Геолого-географски факултет.
Асен Асенов
Постъпила юни 2018 г.
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