
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Катедра Минералогия, Петрология и 

Полезни изкопаеми 
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1504 

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ”15 

https://www.uni-sofia.bg/ 
 

 

SOFIA UNIVERSITY 

“ST. KLIMENT OHRIDSKI” 

Department of Mineralogy, Petrology and 

Economic Geology 
15 TZAR OSVOBODITEL BLD. 

1504 SOFIA BULGARIA 

http://www.mpeg.gea.uni-sofia.bg/ 

 

Вулканология 
 

Курсът Вулканология е насочен към подготовката на специалисти които ще 

работят теренна или изследователска работа във вулкански терени. В курсът се 

разглеждат основните особености на вулканската активност, характера на 

вулканската активност, типовете вулкански ерупции, фациесите на образуваните 

вулкански отложения. Прави  се детайлна характеристика на вулканските скали 

(ефузивни, пирокластични и епикластични). Развива се методиката на теренна и 

лабораторна работа във вулкански терени и по вулкански скали. Разглеждат се 

вулканските фациеси и формите на залягане на вулканските образувания. Обръща се 

внимание на процесите нафрагментиране на магмата и на скалите водещи до 

образуването на пирокластичния и друг вулканокластичен материал. Основните 

типове пирокластични отложения се интерпретират като резултат от специфичните 

механизми на ерупция, транспорт и седиментация на пирокластичния материал  - 

“фол”, “флоу” и “сърдж”. Разгледани са принципите на фациалният анализ във 

вулкански терени. В курсът е обърнато внимание на работата в съвременни 

вулкански райони, на мониторинга на вулканската активност и на осъществяването 

на палеовулкански реконструкции. Разглежда се историческата и пространствената 

еволюция на вулканизма при различни тектонски обстановки и развитието му на 

територията на България. 

ЕКСТ кредити – 4  
 

Volcanology 

 

The course gives information about the main characteristics and peculiarities of the 

volcanic activity, the different types of volcanic eruptions, the different types and the 

formation of the volcanic facieses. Detailed characteristic of the volcanic rocks (effusive, 

pyroclastic and epiclastic) is given. The methodic of field work in volcanic terrains and the 

laboratory investigation of volcanic rocks is explained. The formation and the morphology 

of volcanic bodies is explained. The processes of fragmentation of the magma and the 

formation of the pyroclastic material are studied. The transport and the deposition of the 

pyroclastic material are explained as a result of pyroclastic falls, flows or surge. The 

principles of the facial analyze are exposed. Special attention is paid on the work on 

contemporaneous active volcanoes and their monitoring and also on the paleovolcanologic 

reconstructions. The evolution of volcanism in space and time and in the different tectonic 

setting are studied. The history of the volcanic activity on the Bulgarian territory is also 

studied.  
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