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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛЮ,

От 2006 г. насам  за шеста  поредна
година Съюзът на учените в България
представя в специалното си издание  в.
„HOMO   SCIENS” портрети на видни
български учени. Тази година сме нару-
шили традициите – представяме ви же-
ни учени не само от България, както и
български учени, които са спечелили из-
следователски стипендии в чужбина.
Причината: 2011 година е обявена за
Международна година на химията. По-
водът: преди 100 години най-известната
жена в света на академичната наука –
Мария Склодовска-Кюри, след като ве-
че е получила Нобеловата награда за
физика през 1903 г., получава и Нобело-
ва награда за химия за откриването на
радия и полония. Доказала се многок-
ратно в науката – една от сферите, къ-
дето жените са най-трудно приемани,
Мария Кюри е и първата жена Нобелов
лауреат по физика; първата жена Нобе-
лов лауреат по химия; първият учен,
удостоен два пъти с Нобелова награда;
първата жена, преподавател в Сорбона-
та. Тленните й останки са в Пантеона,
където е единствената жена между ве-
ликите мъже на Франция. Не случайно
на нейно име са наречени едни от най-
важните дейности по 7 Рамкова програ-
ма на ЕК, свързани с развитието на чо-
вешките ресурси в областта на изслед-
ванията и с международното научно сът-
рудничество.

100-годишнината от получаването на
Нобеловата награда по химия от Мария
Кюри е повод да се отбележат и прино-
сите на жените в природните науки. Тъй
като историята показва, че поради ред
предразсъдъци те често остават неиз-
вестни за широката публика, ще ви пред-
ставим портрети на жени учени от раз-
лични държави, живяли в различни епо-
хи и с различни съдби, обединени от ед-
но – призванието да се занимават с нау-
ка!  Ще ви срещнем и с млади учени, ко-
ито вече са дали заявка за бъдеща ус-
пешна кариера, и с учени, постигнали ус-
пешна реализация с помощта на меж-
дународното научно сътрудничество.

Надяваме се, че запознаването с тях
ще послужи за вдъхновяващ пример за
младите хора, които искат да се занима-
ват професионално с научни изследва-
ния. На всички тях припомняме думите
на мадам Кюри, че „пътят напред не е
нито бърз, нито лесен”.  И все пак,”жи-
вотът не е лесен за никого от нас. Но
какво от това? Трябва да запазим пос-
тоянството и най-вече доверието в се-
бе си. Трябва да вярваме, че сме нада-
рени с нещо и че това нещо трябва да
бъде постигнато”. (Мария Кюри).

Европейска нощ на учените 2011
София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас
23 септември 2011 г.

За шеста поредна година в България ще се проведе Европейска нощ на учените,
която се провежда ежегодно в един и същи ден  в цяла Европа и се осъществява с финан-
совата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изслед-
вания и технологично развитие, подпрограма “Хора”.

В България проектът “Европейска нощ на учените 2011” – RECSES (RЕsearchers in
Сhemistry Supporting Economy and Society), се реализира от консорциум с участници: Со-
фийски университет “Св. Климент Охридски” (координатор), Клуб Млади Таланти, Техни-
чески университет – София, Тракийски университет в Стара Загора – Департамент за ин-
формация и повишаване квалификацията на учителите, Русенски университет “Ангел Кън-
чев”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Образователен център – Варна, Бур-
гаски свободен университет и фондация ГИС-Трансфер център. Програмата на Европей-
ската нощ на учените 2011 се изпълнява с подкрепата на редица организации на нацио-
нално и местно ниво като Съюза на учените в България, Българската академия на науки-
те, Националния политехнически музей, списание “Обекти”, вестник “АзБуки”, Интернет
портала за химия, фармация, биотехнологии и медицина Тhe Life Science Portal http://
www.chem-bg.com/  и др.

На 23 септември 2011 г. са предвидени различни творчески и забавни прояви в Со-
фия, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас. В контекста на Международната година
на химията, целта на която е да се популяризират постиженията на химията и приносът й
за благосъстоянието на човечеството, както да се насърчава интересът към химията сред
младежта, Европейската нощ на учените 2011 в България се провежда под мотото: “Уче-
ните и химията в подкрепа на икономиката и обществото”. Акцентира се върху възможнос-
тите и ролята на химията за решаване на редица глобални проблеми и за подобряване
качеството на живот, както и на присъствието й навсякъде около нас – в ежедневието, бита
и в природата. Отбелязва се и една друга важна годишнина – 100 години от създаването
на модела на атома от Ръдърфорд – откритие, променило представите ни за структурата
на заобикалящия ни свят и оказало
огромно влияние върху напредъка на
различни по характер човешки дей-
ности и върху развитието на иконо-
миката и качеството на живот в съв-
ременното общество.

Европейската нощ на учените
2011 включва разнообразна научна и
забавна програма с изложби, викто-
рини, забавни демонстрации в Каби-
нети по любопитство, срещи с учени,
научни шоута и дискусии, музикални
и поетични изпълнения на учени, про-
жекции на филми, награждаване на
победителите от обявените конкурси
по проекта и т.н., и т.н.

Информация, резултати от кон-
курси, снимки, рисунки, произведения
на учени и др. ще бъдат публикувани
на интернет страниците на проект
RECSES http://www.cys.bg/2011/
recses/,  както и на сайтовете на учас-
тниците в проекта.
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КЮРИ – ФАМИЛИЯТА
С НАЙ-МНОГО

НОБЕЛОВИ НАГРАДИ
Проф. дфн Искра Арсенова,

ИЕЕС – БАН

В историята на науката няма
друг пример две съпружески
двойки в две последователни по-
коления да внесат толкова голям
принос в науката, както семейства
Кюри.

Животът на Пиер и Мария Кю-
ри е ярък пример за сътрудничес-
тво и взаимодействие, благодаре-
ние на които са постигнати забе-
лежителни открития в областта на
тънките енергии. Това е мощна
съпружеска батарея от учени,
направила преврат в науката на
XX столетие.

Мария Склодовска-Кюри
(1867-1934) е физик и химик, ед-
на от създателите на учението за
радиоактивността, първата жена
два пъти лауреат на Нобелова
награда, почетен член на шест
различни научни организации,
академии и научни общества. За-
едно  с мъжа си Пиер Кюри (1859-
1906) през 1898 г. тя открива по-
лоний и радий, изследва радио-
активното излъчване, въвежда
термина радиоактивност.

Мария Кюри е родена през
1867 г. в голямото и дружно пол-
ско семейство Склодовски. Май-
ка й и баща й са се посветили на
училищното образование, което
оказва положително влияние на
децата им. Мария завършва гим-
назия със златен медал. На 24-
годишна възраст през 1891 г. Ма-
рия Кюри упорито и целеустреме-
но започва да трупа знания в об-
ластта на математиката, физика-
та и химията, усвоява в една от
лабораториите на Сорбоната в
Париж основите на експеримен-
талната техника. Тя много харес-
ва лабораторния климат, на кой-
то не изменя през целия си твор-
чески път.

Пиер Кюри е роден в Париж в
семейството на лекар. Заедно с
брат си Жак се занимава в Сор-
боната с научни изследвания.
Двамата млади физици откриват
важното явление – пиезоелектри-
чеството, и изобретяват нов при-
бор – кварцов пиезометър, изпол-
зван за преобразуване на елек-
трическите процеси в механични
и обратно. Пиер Кюри оглавява
практическите научни работи на
студентите в Парижкото училище
по  физика и химия, паралелно во-
дейки  теоретични работи по фи-
зика на кристалите. Завършек  на
неговите теоретични усилия е на-
мереният “принцип на симетрия”,
който става една от основите на
съвременната наука. Ученият кон-
струира за научни цели ултра чув-
ствителни везни, така наречени-
те „везни на Кюри”, а след това в
областта на магнетизма открива
основен закон  на Кюри.

През 1894 г. на едно от засе-
данията на Физическото дружес-
тво Пиер Кюри се запознава с Ма-
рия Склодовска. Той е пленен от
красотата, ясния и развит ум, пре-
даното на науката сърце. Под вли-
янието на Мария ученият отново
се захваща с магнетизма и блес-
тящо защитава докторска дисер-
тация. Техните  отношения пре-
растват в чувство  на възвишена
дружба и любов.

Автори на уникална техноло-

гия за извличане на радий от уран,
Мария и Пиер се отказват от па-
тентоването й, което би им откри-
ло  път към получаване на при-
лични лични парични средства. Те
смятат, че откритието им не е лич-
но достояние, а достояние на ця-
лото  човечество и охотно делят
с всички своите технологични пос-
тижения.

Пиер живее в името на една
идеална цел: да се занимава с на-
учни  изследвания рамо до рамо
с  любимата жена, живееща със
същите  интереси. Животът на
Мария е по-сложен: освен люби-
мата работа тя трябва да се спра-
вя и с ежедневните изморителни
задължения на омъжена жена и
майка.

Декември 1903 г. Шведската
кралска академия на науките при-
съжда Нобеловата награда по фи-
зика на Анри Бекерел и на съпру-
зите Кюри. Мария и Пиер Кюри по-
лучават половината от наградата
„в знак на признание за техните
съвместни изследвания на явле-
нието радиация”. Мария Кюри
става първата жена, удостоена с
Нобелова награда. В края на 1910
г. по настояване на много учени
кандидатурата на Мария Кюри е
издигната на изборите в едно от
най-престижните научни дружес-
тва – Френската академия на на-
уките. Пиер Кюри е избран в нея
една година преди смъртта си. За
цялата история на Френската ака-
демия на науките нито една жена
не е била неин член, затова изди-
гането на кандидатурата на Мари
Кюри довежда до жестока схват-
ка между защитниците и против-
ниците на тази стъпка. След ня-
колко месечна оскърбителна по-
лемика през януари 1911 г. канди-
датурата на Мария Кюри е отхвър-
лена на изборите само с един
глас.

На 19 април 1906 г. става тра-
гедия – Пиер Кюри загива под ко-
лелата на файтон. След смъртта
на мъжа си Мария преживява сил-
на душевна драма, но духовната
връзка между тях се запазва.

През 1911 г. Шведската крал-
ска академия на науките присъж-
да на Мария Кюри Нобелова наг-
рада по химия „за изключителни-
те заслуги в развитието на хи-
мията: откритието на елемен-
тите радий и полоний, отделя-
не на радия и изучаване на  при-
родата и съединенията на този
забележителен елемент”. Мария
става първият два пъти лауреат
на Нобелова награда. Предста-
вяйки новия лауреат, Е. В. Дал-
грен отбелязва, че „изследването
на радия доведе през последни-
те години до раждането на нова
област на науката – радиология,

вече притежаваща собствени
институти и списания”.

В периода на войната (1914-
1918) Мария Кюри създава двес-
та и двайсет подвижни и стацио-
нарни рентгенови установки, в ко-
ито се използва еманация на ра-
дия за медицински цели.

Освен двете Нобелови награ-
ди Мария Кюри е удостоена с ме-
дала на Бертело, Френската ака-
демия на науките (1902), медала
„Деви” на Лондонското кралско
дружество (1903) и медала „Ели-
от Кресон” на Франклинския ин-
ститут (1909). Тя е член на 85
научни дружества в света, в т.ч.
на Френската медицинска акаде-
мия, получила е 20 почетни сте-
пени.

Щафетата на бележитите уче-
ни Пиер и Мария Кюри подхваща
тяхната голяма дъщеря Ирен Жо-
лио-Кюри (1897-1956).

Ирен Кюри се посвещава на
изследвания на радиактивността,
ядрената физика, ядрената хи-
мия. През 1934 г. заедно със съп-
руга си Фредерик Жолио-Кюри от-
крива явлението изкуствена ради-
оактивност и получава изкустве-
ни радиоактивни изотопи. Про-
дължавайки изследванията на из-
куствената радиоактивност, съп-
рузите Жолио-Кюри през 1934 г.
откриват нов вид радиоактивни
превръщания – позитронна ради-
оактивност. По-рано (1931), пов-
таряйки известни опити на Боте-
Бекер и изследвайки берилиево-
то излъчване, възникващо при
бомбардиране на  берилий с бър-
зи алфа-частици, Ирен и Фреде-
рик стигат до извода, че то не е
електромагнитно, а по-скоро има
корпускулярна природа. Резулта-
тите от тези експерименти и пра-
вилната им интерпретация пома-
гат на Джеймс Чадуик да открие
неутрона през  1932 г.

Ирен Кюри е известен общес-
твен деятел. По време на фашис-
тката окупация на Франция (1940-
1944) взема активно участие в
борбата за освобождението на
своята родина от фашизма.  След
войната настойчиво се бори про-
тив използването на атомната
енергия за  военни цели. Член е
на Световния съвет на мира. По-
четен член е на редица академии
на науките и научни дружества,
чуждестранен член-кореспондент
на АН СССР (1947). Носител е на
медали „К. Матеучи” (1932), „А.
Лавоазие” (1954).

Фредерик Жолио (1900-1958)
е роден в семейството на процъф-
тяващ  търговец в Париж. За три
години завършва като най-добър
студент Висшето училище по фи-
зика и приложна химия в Париж.
Инженерните знания помагат на

Фредерик Жолио да конструира
чувствителен детектор с конден-
зационна камера, за да фиксира
проникващата радиация и пригот-
ви образец с необичайно висока
концентрация на полоний.

Фредерик Жолио обичал да
свири на пиано, да рисува пейза-
жи и да чете. През последните го-
дини на живота си посвещава
много време на политически проб-
леми. През 1940 г. Колумбийски-
ят университет го награждава със
златен медал „Бърнард” за забе-
лежителни  научни заслуги.  Той е
член на Френската академия на
науките и Медицинската акаде-
мия на Франция, както и чуждес-
транен член на много научни дру-
жества. През 1950 г. е избран за
първия президент на Световния
съвет на мира и изпълнява тази
длъжност до смъртта си през
1958 г.

 През 1935 г. на  Ирен Жолио-
Кюри и Фредерик Жолио-Кюри е
присъдена съвместно   Нобелова
награда по химия „за изпълнение
на синтез на нови радиоактив-
ни елементи”. Във встъпителна-
та реч от името на Шведската
кралска академия на науките К. В.
Палмайер напомня на Ирен, че
преди 24 години на подобна це-
ремония Нобеловата награда по
химия получава нейната майка. „В
сътрудничество с вашия мъж –
казва Палмайер – вие достойно
продължавате тази блестяща
традиция. Благодарение на  ва-
шите открития за първи път
стана възможно изкуственото
превръщане на  един елемент в
друг, досега неизвестен. Резул-
татите от проведените от вас
изследвания имат изключително
важно научно значение. Но освен
това – продължава Палмайер–
физиолози, лекари и цялото
страдащо човечество  се надя-
ват да получат благодарение на
вашето откритие безценни ле-
карствени препарати”.

Втората дъщеря Ева е писа-
телка. Тя се омъжва за Хенри Ла-
буас, който в продължение на 15
години  ръководи Детския фонд на
ООН (УНИЦЕФ). От 1962  до 1965
г. Ева Кюри-Лабуас възглавява
УНИЦЕФ в Гърция. През 1965 г.
УНИЦЕФ получава Нобелова наг-
рада за мир за активната роля на
организацията за укрепване на
братството между народите и ми-
ра.

Внуците на Мария и Пиер Кю-
ри също стават учени. Синът на
Ирен – Пиер, е биофизик, а дъще-
ря им Елен е ядрен физик и оказ-
ва подкрепа на млади жени, които
искат да се занимават с наука.
Нейният син Ив е астрофизик.

Пиер и Мария Кюри, Ирен и
Фредерик Жолио-Кюри могат да
се смятат за пример на безкорис-
тна служба на науката, беззавет-
на преданост на  своето дело. Жи-
вотът на двете поколения Кюри е
в най-пряк смисъл принесен в
жертва на науката. Мария Кюри,
дъщеря й Ирен и зетят Фредерик
Жолио-Кюри умират от лъчева бо-
лест, възникнала в резултат на
многогодишна работа с радиоак-
тивни вещества.
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Септември 1999

г. Златна есен в Со-
фия. Започва нача-
лото на учебната го-
дина в Медицинския
факултет (МФ) към
Медицинския универ-
ситет (МУ) в София.
Младите студенти –
първа година меди-
цина,  са разпределе-
ни по групи. Група номер 19 пред-
ставлява особен интерес за наша-
та статия. Дали съвпадението с
годината (1999) и номерът на гру-
пата (19) са съдбоносни? Със си-
гурност една среща през септем-
ври поставя началото... Теодора
Ханджиева и Развигор Дърленски
се запознават точно през септем-
ври 1999 г. и са колеги в група но-
мер 19. В групата има две момче-
та, които са родом от Добрич и
единият е Развигор. Това заинтри-
гува Теодора, тъй като нейният
баща Светослав Ханджиев е съ-
що родом от Добрич. Теодора го-
дини наред е прекарвала летни-
те и зимни ваканции именно при
баба и дядо там. Това дали не е
второто съвпадение в нашата ис-
тория? Теодора се прибира вкъ-
щи и споделя на баща си за нови-
те си колеги. На едното момче от
Добрич фамилията е много стран-
на и тя не успява да се сети. Ба-
ща й бързо се сеща за фамилия-
та Дърленски като видни дерма-
толози от няколко поколения. На
този етап още никой не е предпо-
лагал, че години след това Тео-
дора ще носи фамилията Дърлен-
ски.

Ноември 1999 г. Теодора и
Развигор са влюбени. Началото на
зимата е и началото на тяхната лю-
бов. През годините Теодора и Раз-
вигор развиват не само своите
лични отношения, които прерас-
тват в силна обич, но и отварят но-
ва страница в професионалното
си развитие. Двамата започват ин-
тензивна обществена дейност към
Асоциацията на студентите по ме-
дицина в България (АСМБ). Теодо-
ра е председател четири поредни
години на Международния конгрес
по медицински науки (ICMS), орга-
низиран от АСМБ; отговорник по
„Връзки с обществеността” на асо-
циацията и участник във всички
кампании. Освен това е избрана за
председател на АСМБ за период
от една година (2002-2003). Разви-
гор е също така активен в дейнос-
тите на АСМБ. Години наред той е
секретар на асоциацията и интен-
зивно работи за популяризиране
на дейностите на АСМБ сред сту-
дентите по медицина в София и в
останалите градове в България,
където има Медицински факулте-
ти като Варна, Стара Загора, Пле-
вен  и Пловдив. Двамата са изклю-
чителен тандем и това прави впе-
чатление. Те не се конкурират.
Напротив, ентусиазмът им е зара-
зителен и това прави техните об-
щи изяви така успешни. Идеята то-
гавашната научна сесия за студен-
ти и млади лекари (с международ-
но участие) да прерасне в Между-
народен конгрес по медицински
науки се ражда в Кайро, Египет, по
време на медицински стаж, на кой-
то Теодора и Развигор са заедно.

ТЕОДОРА И РАЗВИГОР ДЪРЛЕНСКИ –
ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ ЛЕКАРИ

Проф. д-р Надка Бояджиева, дмн,
ръководител на Катедра по фармакология и токсикология,

Медицински факултет на МУ – София

Общите идеи и любовта им дават
oкриление и щастие, от които те
благородно се възползват.

През годините и Carpe diem.
По време на следването Теодора
и Развигор всяко лято участват в
летни медицински стажове във
водещи университетски болници
в Кайро, Мадрид, Париж и Мюн-
хен. Отново заедността им през
годините прави любовта им все
по-силна и силна. Те, разбира се,
не си дават сметка и живеят с пъл-
ни шепи и за мига. Девизът на Те-
одора е  латинското мото „Carpe
diem” (живей на момента – бел.
ред.). Освен обществена дейност
към университета Теодора и Раз-
вигор правят първите си в нача-
лото плахи стъпки в науката. Тео-
дора започва кръжочна дейност в
Катедрата по фармакология и ток-
сикология към МФ под ръковод-
ството на проф. д-р Надка Бояд-
жиева по проблемите на затлъс-
тяването и регулацията на апети-
та. Още отпреди Теодора участва
в проектите на баща си доц. д-р
Светослав Ханджиев, който рабо-
ти по проблемите на метаболиз-
ма и ендокриниума. Развигор съ-
що е запленен от науката и започ-
ва кръжочна дейност при проф.
д-р Николай Цанков в Катедрата
по дерматология и венерология
към МУ – София. Развигор е пред-
седател на кръжока по дермато-
логия и още от студентските го-
дини започва активна клинична и
научна работа. Зрънцата на нау-
ката са посяти. По-късно – след
като завършат, двамата млади ле-
кари ще стартират и научните си
кариери със започването на док-
торантури. Преди това Развигор
предлага брак на Теодора, и то на
неговия рожден ден, на 09.08.
2004 г. в Мюнхен в известните ан-
глийски градини, а през 2005 г. те
са вече семейство.

Теодора защитава през 2009
г. научно-образователна степен
„доктор” на тема: „Грелин и зат-
лъстяване: механизми на фарма-
кологично повлияване” с научен
ръководител проф. д-р Н. Бояд-
жиева. Развигор защитава дисер-
тационен труд през 2010 г. на те-
ма: „Клинико-експериментални
проучвания за ролята на епидер-
малната бариера при контактна-
та свръхчувствителност и ирита-
ция на кожата” с научен ръково-
дител  проф. д-р Н. Цанков. Съ-
щата година двамата млади ле-
кари взимат специалност, Теодо-
ра – по фармакология, и Разви-
гор – по дерматология и венеро-
логия. През 2011 г. Теодора защи-
тава втори дисертационен труд
към Института по човешко хране-
не към Университета в Копенха-
ген на тема „Predictors of weight
loss in dietary intervention studies”
под ръководството на проф. Арне

Аструп, президент на Световната
асоциация по затлъстяване
(IASO). 2010 г. се оказва също
много важна в професионалното
развитие на Теодора и Развигор.
Теодора става член на Управител-
ния съвет на младежката секция
на Европейската асоциация по
затлъстяване (EASO), а Развигор
става секретар на алергологична-
та секция на Българското дружес-
тво по дерматология. След ус-
пешно издържан конкурс Теодора
е назначена като асистент в Ка-
тедрата по фармакология и ток-
сикология на МФ на МУ – София.
Развигор е назначен като лекар-
дерматолог в болница „Токуда”.
Посятите през годините зрънца на
науката, професионализмът и от-
дадеността към медицината вече
дават своите плодове.

Наградите. През 2003 г. Тео-
дора печели първата си награда,
свързана с научната и обществе-
на дейност, която развива. Това е
Мини Нобеловата награда, учре-
дена и давана всяка година на
изявени студенти по медицина от
Шведското посолство в България.
През 2004 г. получава първа наг-
рада за презентация на ІІІ  ICMS;
през 2005 г. получава втора наг-
рада в област “клиника-терапия”
на ІV ICMS; през 2007 г. получава
стипендия за научен  обмен  в
Human Nutrition, Medical Research
Center, University of Cambridge, по
проект, финансиран от Британски
съвет; през 2008 г. получава тре-
та награда в конкурса “FameLab”,
организиран от Британски съвет
България; през 2008 г. – стипен-
диант на EASO за участие в ХVІ
Европейски конгрес по затлъстя-
ване; през 2010 г. – стипендиант
на ILSI (Europe) за участие в ХVІ
European Nutrition Leadership
Programme (ENLP) в Люксембург.
По време на студентството Раз-
вигор печели награда на фонда
„Вернер фон Сименс” за изключи-
телни постижения в учението.
През 2005 г. Развигор е носител
на стипендията на AASIE
foundation; през 2007 г. – стипен-
диант на Британското дружество
по педиатрична дерматология;
през 2008 г. получава втора наг-
рада за най-добър постер на ХVІІ
конгрес на ЕАДВ (Европейска ака-
демия по дерматология и венеро-
логия); през 2009 г. – носител на
Michael Hornsetin Memorial Scho-
larship на Европейска академия
по дерматология и венерология и
през 2011 г. – носител на награ-
дата на Висшата атестационна ко-
мисия и фондация “Еврика” за ви-
соки научни постижения за 2010
г. Професионалното развитие на
Теодора и Развигор е свързано с
прогрес  и активно обучение.
Интензивната работа в национал-
ни и международни научни проек-

ти, множеството ста-
тии, които са публи-
кувани във високо
ценени международ-
ни списания с импакт
фактор, писането на
книги по въпросите
на  храненето и зат-
лъстяването, както и
по въпросите, свър-
зани с дерматологи-

ята, са част от постиженията на
двамата млади учени. Участието
в наши и международни конгреси
допълва информацията за истин-
ската мотивираност в медицина и
наука на двамата. Но най-голяма-
та награда на семейство Теодо-
ра и Развигор Дърленски е пло-
дът на тяхната силна любов – в
края на месец август тази година
те очакват първото си детенце. Да
им е живо и здраво и да ги радва
в годините. И двамата са възпи-
тани, скромни и с уважение хора,
това е база детенцето им да рас-
те щастливо в тяхното добро се-
мейство.

Семейството. Теодора и Раз-
вигор са трето поколение лекари.
Средата, в която израстват, оказ-
ва изключително влияние върху
техния живот и развитие. Бащата
на Теодора е доц. д-р Светослав
Ханджиев, виден диетолог и ин-
тернист. Разработва множество
статии, монографии и книги по
проблемите на метаболитните за-
болявания, лечението и профи-
лактиката на затлъстяването, дис-
липидемиите и метаболитния син-
дром. Доц. д-р Светослав Хан-
джиев въвежда апидиететиката в
реакреационното хранене при оп-
ределени професии. Освен науч-
на работа доц. д-р Светослав Хан-
джиев развива много успешна об-
ществена дейност. Създател и
председател на българската асо-
циация за изследване на затлъс-
тяването и съпътстващите го за-
болявания (БАСОРД) „Акад. Ташо
Ташев” към Съюза на български-
те медицински специалисти.
Организатор на множество кампа-
нии за здравословно хранене и
живот; председател на традици-
онния Международен симпозиум
по затлъстяване, провеждащ се в
Албена. Едни от най-големите ус-
пехи в кариерата на доц. Ханджи-
ев са участието като национален
координатор за България на най-
големия европейски проект по
проблемите на затлъстяването
„Диогенес” към 6 Рамкова програ-
ма на Европейския съюз, както и
спечелването на БАСОРД и в час-
тност на град София като дома-
кин на Европейския конгрес по
затлъстяване през 2014 г. Дядото
на Теодора – д-р Тодор Ханджи-
ев завършва медицина и защита-
ва дисертационен труд в Меди-
цинския университет „Карол Дави-
ла” в Букурещ през 30-те години
на миналия век. Д-р Тодор Хан-
джиев е интернист с повече от 60
години практика като училищен
лекар. Известен е на старото по-
коление в Добрич с това, че раз-
вива училищното здравеопазване
в Добруджа в условията на румън-
ска окупация и като организатор

продължава на стр. 4



4 HOMO SCIENSФАМИЛИИТЕ В НАУКАТА

Може би малко хора
знаят, че Седма Рамкова
програма на ЕС (7РП)
има две линии за финан-
сиране на мобилността
на учените в Европа.
Почти на всички е извес-
тно, че програма „Хора” е
предназначена да съдей-
ства за мобилността и кариерата
на изследователите. Но не всич-
ки знаят, че Съвместният изсле-
дователски център (JRC) – Гене-
рална дирекция на Европейската
комисия (ЕК) – също получава
финансиране по 7РП и непрекъс-
нато обявява конкурси за работа
и стажове за учени в неговите ин-
ститути.

Към Генерална дирекция JRC
на територията на Европа са раз-
положени 7 изследователски ин-
ститута:
– в Гийл, Белгия – IRMM (Institute

for Reference Materials  and
Measurements);

– в Карлсруе, Германия – ITU
(Institute for Transuranium
Elements);

– в Петен, Холандия IE (Institute
for Energy);

– в Севиля,  Испания – IPTS
(Institute for Prospective
Technological Studies);

– в Испра, Италия
 IPSC (Institute for the Pro-

tection and Security of the

Citizen);
 IES (Institute for Environ-

ment and Sustainability);
 IHCP (Institute for Health

and Consumer Protection).
Централата на JRC в Брюксел

координира обявяването на кон-
курси и назначаването на докто-
ранти и опитни учени за работа по
научните програми на институти-
те. Понастоящем в седемте ин-
ститута работят над 580 стипен-
дианти и 70 обучаващи се в раз-
лични научни области, които под-
помагат изследователската и ино-
вационната политика на ЕС.

Програма „Хора” от своя стра-
на дава възможност на опитни
учени сами да определят научна-
та си област според своите инте-
реси и да кандидатстват за сти-
пендия за работа в избрана от тях
научна организация в Европа или
в трети страни. Условието за ус-
пех обаче е: „Отлични учени, с
отлични проектни идеи – в от-
лични организации”. Защото кон-
куренцията е много голяма – осо-

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА
КАРИЕРА И МОБИЛНОСТ

Карина Ангелиева,
EURAXESS България

бено в инженерните и генномеди-
цински науки.

Много хора се страхуват, че те-
зи стипендии водят до „изтичане
на мозъци”. ЕК обаче е предвиди-
ла и реинтеграция след мобил-
ност в друга страна. Това е една
особено добра възможност за
страни като България – да укреп-
ват научните си организации и да
привличат български учени да се
завърнат в страната. Тук същес-
твеният въпрос е: „Дали реинтег-
рацията ще бъде в научна инсти-
туция,  призната в Европа?”
Имаме вече свидетелства, че в
Техническия университет – Со-
фия, и в Софийския университет
български учени са получили въз-
можност за реинтеграция, което е
и една своеобразна оценка за
възможностите на тези универси-
тети.

Научната общност е малко за-
позната и с други възможности по
програма „Хора”, а именно за ин-
ституционални проекти. Тук осо-
бено внимание през последните

години ЕК обръща на но-
вите схеми за партньор-
ство академия – индус-
трия (IAPP), обмен  на
учени с  трети страни
(IRSES), както и кофи-
нансиране на програми
за мобилност (COFUND).
Своето значение не за-

губват и традиционните мрежи за
подготовка на докторанти (ITN),
където конкуренцията между про-
ектите на научните колективи е
особено висока – 9-10% успевае-
мост.

Не бива да се забравя, че
стратегическата цел на програма
„Хора” е: „Развитие и консолиди-
ране на ERA и Европа да стане
атрактивна за най-добрите уче-
ни в света.” Тази цел ще се пос-
тигне посредством развитие на
човешките ресурси в областта на
научните изследвания и техноло-
гии в Европа; осигуряване на  пос-
тоянни условия за развитие на
професионалния опит и кариера
на учените; привличане на пове-
че студенти за реализиране на на-
учна кариера, както и привлича-
не и задържане на учените в
Европа. Целта е Европа да се
сдобие с много и добре подготве-
ни, мотивирани учени, като наред
с това се осигури и равнопоста-
веност на половете.

ДОЦ. Д-Р МИЛЕН ГЕОРГИЕВ –
НОСИТЕЛ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА
ЗА МЛАД УЧЕН "ПИТАГОР" 2010

Доц. д-р Костанца Павлова,
Лаборатория по приложни биотехнологии,

Институт по микробиология "Стефан Ангелов" – БАН

"Науката не е скучно
занимание"

Доц. Милен Георгиев

Доц. д-р Милен Ива-
нов Георгиев от Институ-
та по микробиология
„Стефан Ангелов“ на БАН
е носителят на Голямата
награда за млади учени
„Питагор“ за 2010 г. Той
спечели отличието в ос-
порвана и ожесточена
надпревара с гл. ас. д-р Георги
Йорданов и гл. ас. д-р Борислав
Павлов – и двамата от СУ „Св. Кл.
Охридски“. Милен Георгиев беше
отличен за работата си в областта
на растителните биотехнологии –
една сравнително нова и авангар-

дна научна област. През послед-
ните години изследванията на доц.
Георгиев са фокусирани главно
върху биосинтеза на фармацев-
тично значими метаболити от ге-
нетично трансформирани корено-
ви култури (т.нар. „hairy root“) на

африканското растение Дяволски
нокът, а също и някои ендемични
за България растителни видове.

Милен Георгиев е роден през
1977 г. в Монтана. През 1996 г. за-
вършва с отличие Природо-мате-
матическата гимназия в града с

профил „Химия”. През пе-
риода 1996-2001 г. е сту-
дент в Университета по
хранителни технологии в
Пловдив, където получа-
ва магистърска степен по
биотехнологии. Интере-
сът към науката и научни-
те изследвания се зараж-
да по време на диплом-
ната му работа върху су-
пероксиддисмутазата,
ръководена от проф. Гар-

гова. Логично през 2002 г. спечел-
ва конкурс за докторантура в Ла-
бораторията по приложни биотех-
нологии в Пловдив към Институт
по микробиология на БАН. Под

на беседи по различни медицин-
ски теми. Бабата на Теодора –
Стоянка Ханджиева, завършва
фармация в Букурещ. От нейна
страна в родословното дърво са
Неофит Бозвели и Георги Сава
Раковски. Още един представител
на рода Ханджиеви е чичото на
д-р Тодор Ханджиев – д-р Радуш
Титков, който още през ранната
1905 г. защитава дисертационен
труд в Тулуза за лечебните свой-
ства на млякото.

През 1949 г. д-р Велико Дър-
ленски, дядо на Развигор,  осно-
вава и завежда отделението по
кожни болести в Добрич. Виден

дерматолог в града с многогодиш-
на клинична практика д-р Велико
Дърленски е организатор на пър-
вата Национална конференция по
дерматология през 1972 г. в курор-
тен комплекс Албена. Д-р Дърлен-
ски поддържа контакти с румън-
ски, немски и български дермато-
лози. Неговият син доц. д-р Бо-
рислав Дърленски, баща на Раз-
вигор,  повече от десет години ог-
лавява създаденото от баща му
отделение в болницата в Добрич.
През 1987 г. младият д-р Борис-
лав Дърленски защитава дисер-
тационен труд върху кожни забо-
лявания сред ветеринарните ле-
кари. Тема, върху която по-късно
работят заедно със сина му, Раз-

вигор, вече студент по медицина.
До 1994 г. доц. Дърленски завеж-
да Катедрата по дерматология в
Добрич, филиал на МУ във Вар-
на. Той е член на Европейската
академия по дерматология. През
2006 г. получава почетен знак на
Българското дерматологично дру-
жество. Двете майки са образова-
ни и дават много на децата си в
годините на израстване. От тях
първо Теодора и Развигор науча-
ват да говорят чужди езици, бо-
гатство, придобито още в услови-
ята на семействата, и по-късно ут-
върждавано в училище и живота.
Именно ранното общуване с
френски и английски език помага
на младите да ползват рано чуж-

да литература както в обучение-
то си по медицина, така и в нау-
ката.

Закваската от семейството,
както и интересите, проявени още
в млада възраст, създават двама
млади успешни учени като Теодо-
ра и Развигор. Семейство Теодо-
ра и Развигор Дърленски са избра-
ли пътя на науката, който е част
от европейското научно семей-
ство. Теодора и Развигор работят
в България в сътрудничество с
много техни колеги от другите ев-
ропейски държави и от света. Да
са живи и здрави, да предават се-
мейните традиции в поколенията,
както на тях са предавани, и да
поддържат огъня на любовта!

продължение от стр. 3
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Преди десетина години на ин-
формационен ден по европейски
изследователски програми в Го-
лемия салон на БАН едно изящ-
но като статуетка момиче с лъс-
кава черна коса разказа за науч-
ните изследвания в Института по
перспективни технологични из-
следвания в Севиля, Испания, къ-
дето беше спечелила двугодиш-
на научна стипендия. Впечатлена
от младостта и ерудицията й, за-
помних името й – Елисавета Гу-
рова. Две или три години по-къс-
но, след нейна ефектна и съдър-
жателна презентация на друго по-
добно събитие й предложих да на-
пише статия за мобилността на
учените за сп. „Наука”, тя се съг-
ласи и така започна нашето поз-
нанство, което прерасна – смея
да твърдя – в приятелство.

Каква беше моята изненада,
когато разбрах, че по времето, ко-
гато съм я срещнала за първи път,
тя вече е била омъжена и майка
на две деца! Със съпруга си, кой-
то сега е преподавател във Факул-
тетa пo автоматика на Техничес-
кия университет, се запознават по
време на студентска бригада. Ели
се дипломира като инженер по
електроника и автоматика с дип-
ломна работа, която пише вече
като майка на 6-месечния Васко.
Месец преди да роди дъщеря си

ДОЦ. Д-Р ЕЛИСАВЕТА
ГУРОВА – ЕДНА УСПЕШНА

КАРИЕРА
Пенка Лазарова,
сп. "Наука" – СУБ

Росица, е зачислена като задочен
докторант в катедра „Теоретична
електротехника” на Техническия
университет. Промените в Бълга-
рия след 1989 г. обаче променят
изцяло пътя й. През 1992 г. пора-
ди стагнацията в университета и
препоръчват да си намери друга
работа и да премине към задоч-
но обучение като аспирант пора-
ди липсата на сигурност за наз-
начаване на нови преподаватели
в университета. Това изцяло про-
меня кариерата й. Образовател-
ният й ценз, владеенето на нем-
ски език (завършила е Немската
гимназия в София) и английски
език (който научава между учене-
то и семейните задължения), от-
личното й представяне на интер-
вютата при кандидатстването й за
работа като инженер в частни
фирми не й помагат да си намери

работа. Причината – двете й де-
ца! Единственото място, където я
приемат на работа, е в държав-
ната администрация – в Комите-
та по пощи и далекосъобщения.
И тук влиза в сила поговорката:
„Всяко зло за добро”, защото Ели
попада в една високоинтелиген-
тна среда на ерудирани учени и
професионалисти от висока кла-
са, отворена към младите специ-
алисти. Добива самочувствие,
мултидисциплинарни и комуника-
тивни умения, широк поглед вър-
ху проблемите, способност бързо
да превключва от една тема в дру-
га, мениджърски опит – качества,
които ще й помогнат в цялостно-
то й изграждане като личност и
широкопрофилен специалист. Ня-
ма навършени 30 години, когато
започва участието си в писането
на препоръки до Съвета на Евро-

па и я пускат в „дълбоките води”
на съвещания на европейско ни-
во. Отначало само внимава и ко-
пира по-опитните чужди експерти,
но бързо започва да се справя.
Участва като експерт в работни
групи на национално и европей-
ско ниво (по разработване на
Стратегия за обучение в средно-
то училище по информационни и
комуникационни технологии към
МОН; на Форума по информаци-
онно общество на ЕК; в групата
специалисти по влиянието на но-
вите комуникационни технологии
върху правата на човека и демок-
ратичните ценности към Дирекци-
ята по правата на човека в Съве-
та на Европа и др.). Става секре-
тар и член на Ръководното бюро
по масмедиите в рамките на меж-
дуправителствената дейност на
България към Съвета на Европа.
Самата тя е много горда от дей-
ността си при организирането в
София на Асамблея на Европей-
ската организация за спътникови
съобщения EUTELSAT през 1997
г., към която е експерт. През 2000
г. заедно с Вени Марковски орга-
низират Интернет фиеста с цел да
се покаже на обществеността
важността на комуникациите по
мрежата. Това е и част от мерки-
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ръководството на проф. дтн Мла-
денка Илиева-Стоилова той раз-
работва лабораторна технология
за получаване на розмаринова ки-
селина от клетъчна суспензия на
лавандула. Участието на колекти-
ва на проф. Илиева в голям меж-
дународен проект, финансиран от
НАТО, дава възможност на Милен
Георгиев да работи по тематика
извън неговата дисертация, а съ-
що да пътува и среща учени с
международна репутация. През
това време той създава редица
контакти с учени от Франция, ко-
ито прерастват в успешна и дъл-
гогодишна съвместна работа и
приятелство. Същият колектив
създава по-късно и първата в све-
та лабораторна технология за по-
лучаване на галантамин от ин
витро култури на блатно кокиче.
През юни 2005 г. той защитава ус-
пешно докторската си дисерта-
ция, а две седмици по-късно вече
е на двугодишна специализация
в Техническия университет на
Дрезден, Германия. По проекта,
финансиран от 5 Рамкова програ-
ма на Европейския съюз, той ра-
боти в областта на биопроцесор-
ното инженерство – мащабиране
и оптимизиране на биотехноло-
гичните процеси. По това време
започват новаторските му изслед-
вания с генетично трансформира-
ни коренови култури от Дяволски
нокът, едемично за Африка меди-
цинско растение, с голямо значе-
ние за фармацевтичния пазар в
Западна Европа. В същия пери-
од се заражда и неговият интерес

към изследване на клетъчния ци-
къл и размера на растителния ге-
ном чрез проточна цитометрия.

Завръщането му от Германия
е свързано със спечелен реинтег-
рационен проект, финансиран от-
ново по програмата „Мария Кюри”
на Европейския съюз. През 2007
г. печели конкурс и е назначен ка-
то научен сътрудник първа степен
в Лабораторията в Пловдив. Наг-
радата за млади учени на БАН
„Проф. Марин Дринов“ печели
през 2008 г. На следващата годи-
на, като едно малко международ-
но признание за постиженията си
в науката, Милен Георгиев полу-
чава покана да докладва изслед-
ванията си на годишната конфе-
ренция на Американското химич-
но дружество (АХД) във Вашин-
гтон, САЩ. От представените на
конференцията над 8000 докла-
ди и постери са избрани 15 отли-
чени  презентации, които са вклю-
чени от АХД в прескомюникето на
конференцията.  Д-р Георгиев
представя резултатите от изслед-
ванията си с Дяволски нокът на
тази пресконференция, отразена
по цял свят от над 100 информа-
ционни агенции.

В края на 2009 г. – само 10 дни
преди да навърши 32 години, Ми-
лен Георгиев е избран за доцент,
един от най-младите в България.
През този период той ръководи
проект, финансиран от фонд „На-
учни изследвания“ на България,
чиито цели се изразяват в търсе-
не на нови противовъзпалителни
вещества и създаване на алтерна-
тивни биотехнологични подходи за
получаването им. Това насочва ръ-

ководения от доц. Георгиев колек-
тив към лопена – едно типично за
България и традиционно изпол-
звано в нашата народна медици-
на растение. Задълбочените из-
следвания и нуждата от колабора-
ция водят до нов проект, отново
финансиран от програмата „Мария
Кюри” на ЕС. През лятото на 2010
г. доц. Георгиев заминава за 18-
месечна специализация в Биоло-
гичния институт към Университе-
та на Лайден, Холандия, където
под ръководството на едно от най-
големите имена в растителните
биотехнологии – проф. Роб Верпо-
орт, работи по създаването на сис-
темен подход (включващ метабо-
ломика, транскриптомика и моле-
кулярна биология) за изучаване на
биосинтеза на важни за фармаци-
ята иридоидни и фенилетаноидни
гликозиди. Като резултат за първи
път е приложен ЯМР-базиран ме-
таболомен подход за изучаване на
растенията от вида Verbascum (ло-
пен). В колектив с учени от Инсти-
тута по органична химия на БАН и
секция „Имунология“ на Институ-
та по микробиология изследват
противовъзпалителната активност
на Дяволски нокът и лопен, а съ-
що и техни ин витро култури. Ре-
зултатите дават надежда за откри-
ването на нови и по-ефикасни про-
тивовъзпалителни вещества.

Преподавателската му дей-
ност, макар и доста скромна за-
сега, се изразява в създаването
на два лекционни курса в Инсти-
тута по хранителни технологии и
биопроцесорно инженерство към
Технически университет на Дрез-
ден. Ръководител е и на дипло-

манти в Германия и България.
Доц. Милен Георгиев е автор

на 48 научни публикации (в т.ч. и
две монографии). Неговите публи-
кации са цитирани над 160 пъти.
През 2011 г. като гост-редактор на
списанието „Medicinal Chemistry“
създава тематичната книжка
„Contemporary approaches towards
production of phytopharmaceuticals:
plant biotechnology meets medicinal
chemistry“. За последните три го-
дини е рецензирал над 50 статии
за международни списания с им-
пакт фактор. Член е на редколе-
гията на списание „Journal of
Bioprocessing and Biotechniques”.
Членува в Европейската федера-
ция по биотехнологии и фитохи-
мичното дружество на Европа.

Помежду многото дългосрочни
специализации Милен Георгиев
успява да създаде и семейство.
Съпругата му Павлина Георгиева,
работеща в област далеч от на-
учните изследвания, „държи здра-
во нишката към света и живота,
който се счита за нормален“. Два-
мата се радват на дъщеря, която
засега показва афинитет повече
към игрите. В свободното си вре-
ме Милен е страстен почитател на
бриджа, футбола и хубавите кри-
минални романи.

“Сериозна наука може и се
прави и в България. Защото в ос-
новата на истинската наука все
още стоят идеите... А за реали-
зацията им, която в повечето
случаи изисква модерна и скъпос-
труваща апаратура, са необхо-
дими (международни) колабора-
ции“. (това е мнението на младия
учен доц. Милен Георгиев).

продължава на стр. 6
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ЩРИХИ ОТ ПОРТРЕТА НА
ДОЦ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА

ТЕРЗИЕВА
Проф. д-р Райна Георгиева, дбн,

ИБИР – БАН

Още от училищните години
всички предвещават на Велисла-
ва Терзиева успешна кариера в
областта на музиката. Тя впечат-
лява с гласовите си качества и му-
зикалния си усет от ранно дет-
ство, за което от 5-годишна въз-
раст е оценена от основателя на
хора „Бодра смяна” Бончо Бочев,
пее в известния детски хор и учи
пиано като извънредна ученичка
в Софийското музикално учили-
ще. Обаче любознателността и
задълбоченото изучаване на ху-
манитарни предмети в 22 СОУ „Г.
Раковски”, което завършва със
сребърен медал (успоредно с не-
го завършва също с отличен ус-
пех  като частна ученичка и Френ-
ската езикова гимназия), я насоч-
ват в съвсем различен житейски
път.

Велислава завършва Меди-
цинска академия в родния си град
София също с отличен успех.
През студентските си години ръ-
ководи научния кръжок по генети-
ка. Силно  е впечатлена и се ин-
тересува от научните постижения
в областта на генетиката и със
своя макар и малък научен опит,
спечелва първа награда в Сту-
дентска научна сесия и взима ак-
тивно участие в първия Симпози-
ум по медицинска генетика. След
завършването на висшето си об-

разование започва работа като
общопрактикуващ лекар в гр. Ра-
домир, а по-късно печели конкурс
за редовна докторантура по иму-
нология в Института по биология
и имунология на размножаването
(ИБИР) към БАН. Представените
на редица научни форуми у нас и
в Европа резултати от дисертаци-
ята й получават висока оценка, ка-
то на Четвъртата европейска лят-
на школа по имунология в Прага
постерното й представяне е удос-
тоено със специална награда.
След защитата  на дисертацията
Велислава спечелва конкурс и за-
почва работа като научен сътруд-
ник в Централната лаборатория по
СПИН към Националния център по
заразни и паразитни болести – Со-
фия. Успоредно специализира
клинична имунология, а по-късно
и вирусология.

Като научен  сътрудник д-р
Терзиева участва активно в раз-
работването на научни проекти и
в диагностичния процес на ХИВ
инфекцията. Тя е първият пред-
ставител на България, спечелил
една от  осемте стипендии на
Европейската клинична асоциа-
ция по СПИН, която и позволява
да специализира при професор
Мауро Морони в Университетска
болница „Луиджи Сако” в Милано
и при професор Марио Клеричи в
Катедрата по имунология на Ми-
ланския университет. Темата на
специализацията е: „Възстановя-
ване на тимусната функция по
време на приложението на иму-
нобазирана терапия с интерлев-
кин-2”, а резултатът от работата
е една от първите публикации за
използването на нов, специфичен
маркер (T cell receptor excision

circle – TRECs) за наивни Т-клет-
ки при анализиране на ефекта от
имунобазираната терапия във ви-
сокоавторитетното американско
списание „The Journal of Infectious
Diseases”. По-просто казано, ти-
мусът се намира в гръдния кош
зад гръдната кост и е много сил-
но развит в ранната възраст и с
годините намалява, като при въз-
растните хора напълно закърня-
ва. Тимусът произвежда Т-лимфо-
цити, които са диригентът на иму-
нологичния оркестър. Т-лимфо-
цитите, които са новообразувани,
носят в себе си част от генетич-
ния материал, участвал в  изграж-
дането на тяхната уникална ре-
цепторна молекула. Именно тази
част  от ДНК представляват
TRECs. При ХИВ инфекцията се
наблюдава съществено намаля-
ване на броя на Т-лимфоцитите.
Когато се прилага имунобазирана
терапия се наблюдава увеличе-
ние в броя на Т-лимфоцитите.
Използването на този маркер поз-
волява да се установи дали има
производство на нови Т-лимфоци-
ти, т.е. дали и до колко тимусът е
в състояние да възстанови своя-
та функция.

Резултатите от по-нататъшни-
те изследвания на д-р Терзиева
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те, заложени в Стратегията за ин-
формационното общество на Ре-
публика България, за чието раз-
работване, официално приемане
от правителството и координация
по изпълнението й Ели отговаря
в Министерство на транспорта и
съобщенията.

Нова страница в професионал-
ния и житейски път на д-р Е. Гуро-
ва се отваря през 2000 г. след спе-
челването на изследователската
стипендия на ЕК в отдел „Техноло-
гии, заетост, конкурентоспособ-
ност и общество” на Института по
перспективни технологични из-
следвания  в Севиля, Испания. За-
минава отначало сама – без се-
мейството. Учи испански език по
пътя към работата – прехвърля
листчетата с думите на испански
от единия джоб в другия – докато
ги научи. Тежко е, но тя е научена
на труд – в София застава вкъщи
пред компютъра, след като деца-
та си легнат в 20 ч. Скоро присти-
га и семейството й. Съпругът й е
без работа, децата са откъснати от
приятелчетата и от средата си, не
знаят и езика. Но те бързо се прис-
пособяват към новия живот, науча-
ват испански и намират нови при-
ятели. Така че тази страница от жи-
вота на д-р Гурова и семейството
й е класически пример за широко
употребявания термин ”мобилност
на учените”. В Испания  тя започ-
ва да се интересува от научна по-
литика, осъзнава, че връзката
между знанията, научните изслед-
вания и иновациите води до по-ви-
соко икономическо развитие и по-

вишаване качеството на живота.
Добива професионален опит ос-
вен като ИТ специалист и в управ-
ление и одит на знания, наука и
иновации, писане и управление на
проекти, европейска политика за
кариерност и мобилност на учени-
те...

С връщането си в България
д-р Гурова отваря нова страница
в живота и кариерата си. Решава
да продължи в сферата на наука-
та и да работи по европейски про-
екти. Постъпва на работа в Науч-
ноизследователския център на
Софийския университет, става до-
цент във Факултета по математи-
ка и информатика към нашата
Алма матер, разработва  нови
учебни програми и курсове и ма-
териали, чете лекции по компю-
търни системи и технологии, ин-
форматика, управление на проек-
ти, управление на знания, канят
я да чете лекции в Нов български
университет и Техническия уни-
верситет и дори в чужбина (сега,
когато пиша тези редове, тя чете
лекции по мениджмънт на знания
в Университет в Кобленц-Ландау),
участва в написването и реализи-
рането на европейски проекти, по
линия на двустранното сътрудни-
чество участва в редица семина-
ри и срещи в чужбина (Турция,
Гърция, Англия, Португалия, Гер-
мания и др.), изнася доклади на
национални и международни кон-
ференции... изобщо – живот на
пълни обороти!

Въпреки впечатляващия брой
научни публикации, цитирани и в
списания с импакт фактор, тя не
смята себе си за учен, а по-скоро

за експерт.  Казва, че научните й
постижения са „няколко публика-
ции в чужбина”.

Д-р Гурова винаги е подчерта-
вала, че се е изградила като лич-
ност и професионалист благода-
рение на колегите си в Комитета
за пощи и далекосъобщения и
специализациите си в Германия,
Австрия и Испания. Така както е
получавала подкрепа като млад
специалист, така днес тя като На-
ционално контактно лице по 7РП,
програма „Хора”, организира
Информационни дни по 7РП, кон-
султира български учени за под-
готовка на проекти, по кандидат-
стване за специализация в чуж-
бина по европейски програми и по
административни проблеми,
свързани с мобилността им в дру-
ги държави... Много се гордее, че
е помогнала на 3-ма млади спе-
циалисти да получат европейски
грант за 2 години научна работа
във водещи научни организации
в чужбина, както и на един млад
учен да се върне със стипендия
за реинтеграция в България.

В личния си живот следва мо-
дела на поведение на своите ро-
дители, за които казва, че са би-
ли „големи купонджии”.  Родена е
„на пъпа на София” – до Софий-
ския университет, в семейството
на инженери. Обича да пее и тан-
цува, да слуша музика – оперна,
латино, хардрок. Запалена плани-
нарка е, скиор и сърфист. Дет-
ството й преминава на тенис кор-
товете – била е в отбора на ЦСКА
по тенис заедно със сестрите Ма-
нуела и Катя Малееви, но на 14
години получава тендовагинит и

се отказва от състезателната дей-
ност. Днес при хубаво време все-
ки ден след работа се освобож-
дава от натрупаното напрежение
на тенис кортовете. Била е екскур-
зовод през ваканциите като уче-
ничка в Немската гимназия и е ис-
тинска енциклопедия на факти,
свързани с историческите памет-
ници у нас, древните цивилиза-
ции, митове и легенди – изобщо
всичко, свързано с историята.
Обича фантастика/фентъзи и
приключенски филми и романи.
Пише стихове (под псевдоним).
Запален пътешественик е – през
тази година дори се сбъдна меч-
тата й да посети Перу!

И накрая – но не на последно
място, Ели Гурова е „родителят”
– вдъхновител, мениджър, автор
на нестандартни идеи и всичко, за
което можете да се сетите, на про-
екта за провеждането на Европей-
ската нощ на учените у нас всяка
година от 2006 г. насам – вълну-
ващо преживяване, в което във-
лече членовете на основния екип
(отново нейно творение) и много
сътрудници, университети, науч-
ни институции и доброволци.

А що се отнася до следваща-
та страница в живота и научната
кариера на доц. д-р Ели Гурова –
убедена съм, че ще се справи с
всички нови предизвикателства,
които ще срещне в житейския и
професионалния си път, и ще бъ-
де все така усмихната, елегантна,
добронамерена, скромна, чужда
на балканския егоистичен манта-
литет!  Една съвременна интели-
гентна българка, успешно реали-
зирала се у нас и в чужбина!
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МНОГОТО ЛИЦА НА Д-Р
БОРИС ГРОЗДАНОВ

Пенка Лазарова,
сп. "Наука" – СУБ

„Мисля за науката.
За това колко безумно

интересна е Вселената.
И за това, което става с мен,

когато науча някоя от
тайните й.”

Борис Грозданов
(До Оксфорд и назад. В. „Сега”,

12.01.2009)

Доктор по философия, режис-
ьор, сценарист, любител на висо-
ките скорости, умерен салсьор,
неуспешен китарист,  бивш алпи-
нист и боксьор... – включените в
този списък (непълен!) определе-
ния се отнасят до един и същ чо-
век. Това е философът д-р Борис
Грозданов от Българската акаде-
мия на науките, когото приятели-
те и познатите наричат просто Бо-
би.

Наистина,  съвсем друга е
представата в масовото съзнание
за учените и особено – за фило-
софите. Съчетанието при Боби от
толкова много и на пръв поглед
различни от науката интереси ве-
роятно се дължи на смесицата на
немската и македонската кръв –
баба му е германка, пристигнала
в София през далечната 1924 г. и
дала сърцето си на „див бълга-
рин” от град в днешна Гърция. Ро-
дителите му са инженери, които
силно се надявали синът им да
наследи любовта им към матема-
тиката. Но вместо да учи в прес-
тижната Природо-математическа
гимназия, Боби завършва не по-
малко престижната Национална
гимназия за древни езици и кул-
тури, по-известна като Класичес-
ката гимназия, където се препо-
давала математика само 2 пъти
седмично, но за сметка на това се
изучават латински и старогръцки
езици. Там благодарение на учи-
теля си Здравко Попов открива,
че философията не е безполезна
наука и решава, че ще учи в уни-
верситета философия – само фи-
лософия! – и нищо друго.

Борис се дипломира като ма-
гистър по философия в СУ „Св.

Климент Охридски”, но междувре-
менно учи 3 семестъра журналис-
тика и 2 семестъра българска фи-
лология – също в Софийския уни-
верситет. Завършва първия си
докторат по философия на наука-
та към секция „Философия на на-
уката” на Института за философ-
ски изследвания към БАН през
2006 г. През 2009 г. защитава вто-
ри докторат по аналитична епис-
темология към Централноевро-
пейски университет – Будапеща,
под ръководството на проф. Не-
над Мишчевич (един мандат пре-
зидент на Хърватското философ-
ско дружество,  президент  на
Европейското общество по анали-
тична философия). Специализи-
ра със стипендии при проф. Джей-
мс Робърт Браун в Университета
в Торонто, Канада,  както и в прес-
тижния Център по история и фи-
лософия на науката в Питсбърг,
САЩ.

Борис участва редовно с док-
лади в ежегодните априлски кон-
ференции по философия на нау-
ката в Дубровник, където обменя
мисли и идеи със стари и нови
приятели. Изнася доклади и на
конференции в Университета на
Торонто, в Университета на Пит-
сбърг, в Централноевропейския
университет в Будапеща, в Уни-
верситета в Риека, Хърватска, в
Американския университет в Бла-
гоевград, в Софийския универси-
тет и в ИФИ на БАН. През 2007 г.
печели Поощрителна награда за
високи научни постижения на
млади учени на Съюза на учени-
те в България и Наградата на БАН
за млади изследователи.

И така – до 2008 г., когато ид-

ва голямото признание – Борис
Грозданов спечелва индивидуа-
лен грант за стипендия на името
на Мария Кюри – академична наг-
рада на Европейската комисия за
изследователска работа. Приет е
за гост-изследовател във Фило-
софския факултет на Университе-
та в Оксфорд – един от най-голе-
мите и най-престижните фило-
софски центрове в света.  За  ка-
чеството на науката и висшeто об-
разование, за „различното” отно-
шение към науката във Великоб-
ритания, за академичната свобо-
да,  безмилостното „сито” за же-
лаещите да учат в Оксфорд; за
учените, които работят там и мно-
го от които са „онези от енцикло-
педиите”, разказва в един вълну-
ващ  репортаж,  озаглавен „До
Оксфорд и назад”, който можете
да намерите в интернет.  Изсле-
дователската си работа в
Оксфорд Борис оценява не прос-
то като знаме, което да развява,
а като  символ на нечовешки труд
и постигнато знание. Там той съ-
що разбира, че действителното
академично уважение не се гра-
ди върху титли, а върху постигна-
тото.

След завръщането си в Бъл-
гария Борис продължава да ра-
боти „по оксфордски” в БАН (ес-
тествено не с „оксфордска” зап-
лата), а от 2010 г. започва да че-
те лекции по философия на нау-
ката в  Английския факултет на
Техническия университет – Со-
фия. Научните му интереси са в
областта на философията на на-
уката, епистемологията (наука за
познанието – изследва как опоз-
наваме нещата, какви са грани-

ците на нашето познание и до-
колко можем да припишем дос-
товерност на това наше познание
– бел. ред.), проблемите на прос-
транството и времето. Публику-
вал е редица статии на българ-
ски и английски език в специали-
зирани научни издания, включи-
телно в престижното списание
„Principia”. През 2010 г.излиза от
печат  и първата му книга –
“Мислени експерименти и наука”
(Изд. на ИФИ на БАН).

Ако се върнем назад във вре-
мето, ще намерим още любопит-
ни подробности около Борис Гроз-
данов, имащи отношение към фи-
лософските му интереси. Като
един от сътрудниците на реална-
та и виртуална философска об-
щност „Проектория” той е сред
най-активните модератори и учас-
тници в дискусиите в този фило-
софски форум. През 2000 г. пое-
тът Георги Атанасов отваря очи-
те на Борис и приятеля му от сту-
дентските години и до днес Ивай-
ло Димитров – също философ, за
драматичния срив в познавател-
ната култура на българската на-
ция; за сриналия се престиж на
учения, който е изтласкан в пери-
ферията на общественото и ме-
дийно внимание, което от своя
страна превръща изкуството и об-
разованието в самоцелни и без-
плодни практики. В продължение
на 1 година двамата приятели са
съорганизатори и съводещи  на
живото предаване „Гранично поз-
нание” в кабелна телевизия, по-
пуляризиращо науката и филосо-
фията с гости предимно учени и
философи от БАН и Софийския
университет, както и гости от чуж-
бина. Излъчени са над 70 епизо-
да с праймтайм аудитория между
9-17% (по данни на социологичес-
ки проучвания). Завръщането на
науката в лоното на културата ста-
ва основна кауза за двамата при-
ятели, които с други ентусиасти
създават Форум Демокрит – една
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са представяни на редица науч-
ни форуми извън България, като
на много от тях е награждавана
със стипендии. През 2006 г. е по-
канена като гост-изследовател
при професор Гуидо Силвестри
в Univers ity of  Pennsylvania
School of Medicine, Dept. Clinical
Virology, Филаделфия, САЩ. Д-р
Терзиева започва проучванията
върху приноса на регулаторните
Т-клетки в имунопатогенезата на
ХИВ инфекцията в България. Ре-
зултатите от нейните изследва-
ния стават основа за разработва-
нето на научен проект с Институ-
та по здраве и медицински из-
следвания, Франция (INSERM),
който печели финансиране по
Програма „Мария Кюри” към Сед-
ма Рамкова програма на Евро-
пейския съюз. Основният проб-
лем са изследвания върху естес-
твените регулаторни клетки при

експериментална имунобазира-
на терапия.

Д-р Терзиева е автор и съав-
тор на 30 научни публикации, ци-
тирани в международни научни
списания и книги. Участвала е в
над 57 научни форума. Владее
френски, английски и руски език.
Международно признание за на-
учния й авторитет е избирането й
за рецензент към авторитетните
списания “Vaccine” (изд. „Elsevier”)
и „Journal of Clinical Immunology”
(изд. „Springer”). При изпълнение
на докторантурата, ръководство-
то на 2  и участието в 4 научни
проекта,  финансирани от Фонд
„Научни изследвания” към МОН,
както и в един международен про-
ект, добива умения по координа-
ция и управление на научноизсле-
дователски проекти. Членува в
Съюза на учените в България и
Българския лекарски съюз, както
и в European Federation of
Immunological Societies, European

AIDS Clinical Society. През 2010 г.
е хабилитирана за доцент в сек-
ция “Имунобиология на репродук-
цията” в ИБИР-БАН.

Интересите на д-р Терзиева
са свързани не само с медицина-
та и имунологията. Към любовта
й към музиката през последните
години е добавен интересът към
изучаването на народното твор-
чество. Резултатът е активното
участие на д-р Терзиева в танцо-
ва група „Играорец” към читали-
ще „Д-р Петър Берон”.  За кратко
време пее и в хор „Христина Мор-
фова” към същото читалище. Не-
олина Пелова, музикален педа-
гог и пианист, споделя по този по-
вод как в хубавата дама, появи-
ла се в стаята й, с изненада поз-
нала Велислава, която между
другото споделила, че много й се
пее. Прослушала я и установила,
че е запазила разкошния си соп-
ран, а музикалността и очарова-
нието й впечатлили и колежките

й от хора – вокалния педагог доц.
Людмила Хаджиева и диригента
Таня Никлева. Точна, усмихната,
изпълнителна д-р Велислава
Терзиева разучава трудните пар-
титури съобразно изискванията
на диригента и скоро запява на-
равно с останалите като дълго-
годишна певица.

Лекар, имунолог, вирусолог,
пианистка, хорист, танцьор... – то-
ва са само щрихи от портрета на
доктора по медицина доц. д-р Ве-
лислава Терзиева.  Ще добавим:
колегиална, интелигентна, толе-
рантна, отзивчива, комуникатив-
на, уравновесена, способна за ра-
бота в екип и в интеркултурно об-
кръжение; любяща майка; когато
е необходимо – умее и да се ве-
сели, и да пее, и да танцува – ка-
чества, които й помагат да спече-
ли уважение на колегите си у нас
и в чужбина. От сърце й пожела-
ваме здраве и нови успехи в нау-
ката!

продължава на стр. 8
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ПОЛИВАЛЕНТНАТА Д-Р
ЮЛИЯ РОМАНОВА

Д-р Галя Маджарова,
Химически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Отливът на заинтересувани и
силно мотивирани студенти в об-
ластта на точните науки е тенден-
ция от световен мащаб, но в пре-
подавателската си работа сре-
щам ярки изключения от тази тен-
денция. Не можем да поставим
под общ знаменател никое поко-
ление.

Девойката с царственото име
Юлия Романова наистина прите-
жава и развива умения, които мо-
гат да ни изпълнят с оптимизъм
за новата смяна от млади учени.
Завършила Природо-математи-
ческата гимназия в родния Шу-
мен, през 2001 г. тя се записва в
специалност „Химия” в Химичес-
кия факултет на СУ. Юлия проя-
вява интерес към изучаване на хи-
мичните процеси и явления на мо-
лекулно ниво още от втори курс.
В трети курс, след впечатляващо
представяне по дисциплината Мо-
лекулен дизайн, Юлия е покане-
на „официално” да се присъеди-
ни като кръжочник към Лаборато-
рията по квантова и изчислител-
на химия (ЛКИХ). А там не канят
лесно – искат се знания по химия,
физика, математика, вкус към
програмиране и най-вече ориги-
нална мисъл. Интересите й зако-
номерно я насочват към магистра-
турата по Изчислителна химия –
програма за студенти, готови да
вложат много труд и мозък. В нея
Юлия постъпва след отличен ре-
зултат на приемния изпит, още
след първия семестър минава на
индивидуален план на обучение
и 10 месеца след постъпването
приключва 18-месечната магис-
тратура с отличен успех.

В дипломната си работа на те-
ма “Теоретично изследване вър-
ху механизма на Li-адсорбция в
чисти и дотирани въглеродни
нанотръби” тя проявява изключи-
телна самостоятелност. Подроб-
но се запознава с литературата по
възложения й изследователски
проект – една нелека задача,
предвид огромния научен интерес
към нанотръбите. Излага и реали-
зира собствени идеи. Огромният
брой структури, които трябва да
се изследват, биха обезкуражили
по-безхарактерните; Юлия не са-
мо се справя с тях, но предлага и
моделирането на нови. Активно и
аргументирано участва в обсъж-

дането на стратегиите и резулта-
тите, отлично защитава диплом-
ната си работа.

Веднага след дипломирането
си Юлия Романова спечелва
DAAD стипендия и заминава на 3-
месечна специализация в Герма-
ния, където проектът е в съвърше-
но различна област. Бързината, с
която успява да навлезе в темати-
ката на металорганичните феро-
магнитни комплекси по време на
престоя й в Макс Планк института
по полимери в Майнц, впечатлява
немския ръководител на проекта.
Работата по тази тема продължа-
ва и след връщането й в България
и довежда до 2 публикации в ре-
номирани списания и докладвания
на 7 научни форума.

През 2007 г. Юлия Романова е
зачислена на редовна докторан-
тура по Теоретична химия в Со-
фийския университет. Темата на
дисертацията й предвижда моле-
кулно моделиране на проводящи
полимери – отново пълна промя-
на на тематиката. За да вникне в
детайли в изследваните системи,
Юлия проявява интерес и към ек-
сперименталното охарактеризи-
ране и условията на получаване
на проводящите материали. За
целта предлага проект и спечел-
ва стипендия по COST за кратка
научна мисия в експериментална
лаборатория в Мюлюз, Франция.
Това я мотивира и да спечели сти-
пендия на френското правител-
ство за съвместно обучение с
участието на ЛКИХ и лаборатория
на CNRS, базирана във Франция.
Там усвоява синтетичните и ин-
струментални методи за получа-
ване по различни сценарии на
проводящ полианилин и изслед-
ване на свойствата му. Активното
й участие в дискусиите доприна-
ся за изясняване на структурата
на получените по нетрадиционна
стратегия проводящи филми и се
материализира в кратка публика-

ция в Macromolecular Rapid Com-
munication и в регистрация на
патент. Във Франция Юлия не
прекъсва изчислителната работа,
като благодарение на тесния кон-
такт с експериментаторите непре-
къснато генерира нови идеи и ин-
терпретации на резултатите. Меж-
дувременно се справя отлично с
изпитите от индивидуалния си
план и с докторантския минимум.

Резултати от дисертацията й
на тема: “Влияние на средата
върху геометрията, електрон-
ната структура и магнитните
свойства на полианилин” са
представени в 4 теоретични пуб-
ликации,  1 експериментална и 1
глава от книга – общо 6 броя. Дан-
ни от тезата са докладвани на 2
национални, 5 международни на-
учни форума, един самостоятел-
но изнесен семинар в Мюлюз и 1
съвместен в Хайделберг. “Извън-
редно доволна съм от работата
на Юлия. Тя влага цялата си ду-
ша и много страст в работата
си, отнася се извънредно кри-
тично към всяка дума от напи-
саните статии, отстоява сме-
ло добре обмислените си стано-
вища”, казва българският й ръко-
водител. “Отношенията между
Юлия и мен не бяха като между
ръководител и докторант, а ка-
то между двама равнопоставе-
ни колеги. Аз научих много от
нея, надявам се тя да е научила
достатъчно от мен”, казва
френският. Дисертацията си за-
щитава убедително и в България,
и във Франция през 2010 г. – сега
Юлия е доктор с 2 дипломи.

Активността и самостоятел-
ността на Юлия Романова са при-
чина тя да бъде включена не са-
мо като изпълнител, но и като съ-
автор в научни проекти на универ-
ситетско, национално и междуна-
родно ниво – 6 национални про-
екта с международно участие за
различни конкурсни сесии към

МОНМ и 4 университетски проек-
та. От списъка на темите на тези
проекти става ясно, че те са мно-
гопосочни, изискващи задълбоче-
ни познания за множество теоре-
тични методи и техники. Всички
проекти, по които е работила
Юлия, са посветени на нанораз-
мерни системи с нетрадиционни
физични характеристики (оптич-
ни, проводящи, магнитни, адсор-
бционни) и включването й в тях е
едно директно доказателство за
доверието, което тя е спечелила
със своите знания, умения, сис-
темна и отлично организирана ра-
бота, мотивирани интереси и изя-
вен вкус към научно търсене. Док-
торантският й проект за 2009 г. е
специално отличен като най-доб-
ре реализиран научен проект в
ХФ-СУ. Умението й да предлага
добри проекти на най-разнооб-
разни теми продължава да се про-
явява – одобрен е постдокторан-
тският и проект в Люксембург, по-
канена е да работи по друг про-
ект в Германия . Доста богата
творческа биография за човек на
28 години.

Сигурно ще си помислите, че
става дума за някоя фанатичка,
която няма други интереси и за-
нимания освен научната работа.
Много грешите, защото Юлия е
самата жизненост – пее велико-
лепно, танцува с наслада, пише
чудесно на всякакви теми, рису-
ва, обича природата, знае всички
театрални постановки, следи мо-
дата, ценител е на добрата кухня
и самата тя е вещ кулинар. Пре-
дана е на семейството и прияте-
лите си, всеотдайна е към кръжоч-
ниците, които обучава, и към сту-
дентите, на които води упражне-
ния по Строеж на веществото,
Молекулен дизайн и Физикохи-
мия. В преподавателската си ра-
бота влага много плам и ентусиа-
зъм и е любимка на студентите.
Както казват младежите, за Юлия
няма „няма”.

Вярвам, че ще се съгласите с
мен, че такива млади хора като
д-р Юлия Романова са повод за
оптимизъм за бъдещето на бъл-
гарската наука и образование. Да-
но само успеем да им предложим
подходящи условия да останат в
България.
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общност, към която по-късно се
присъединяват млади по години
и дух изследователи, както и жур-
налисти. Днес Форум Демокрит е
желан партньор в многобройните
прояви на Британски съвет Бъл-
гария за подобряване комуника-
цията между науката и общество-
то.

Едно от увлеченията на Борис
е видеографията. Заедно с брат
си Станислав е собственик и ме-
ниджър на фирма за независима
кино- и документална продукция.

Тяхно дело са З документални
филма за конкурса Лаборатория
за слава FameLab за БНТ; засне-
тите Café Scientifique (научно ка-
фене, където се говори за наука
на чаша кафе), организирани от
Британски съвет България и Фо-
рум Демокрит;  философските се-
минари, провеждани в Ректората
на СУ; пълното видеозаснемане
на Седмицата на науката през
2007 г. (около 15 часа видео ма-
териал, организиран в докумен-
тални филми и интервюта в 10
DVD-та). Изявява се и като про-
дуцент и режисьор в независими-

те кино продукции на кратките иг-
рални филми „To f ind your
soulmate”, “Неговото име е Рене”,
“Без засечка”.

Дългогодишен BMW ентусиаст
и стрийттресър, Борис е един от
съоснователите на BMW клуб в
България, чиито членове са хора,
за които шофирането е не просто
средство за транспорт, а вълнува-
що душевно преживяване, носе-
що не само наслада, но и усеща-
не за свобода. Усещане за свобо-
да му дават и салсата, както и ак-
робатичният рокендрол.

Пишейки за Борис, си спомних

за една притча, в която се разказ-
ва за философ, загубил се в тъм-
на нощ в пълна с диви зверове
гъста гора. Пробляснала светка-
вица, която осветила близката пъ-
тека, но философът като човек на
съмнението вдигнал очи към мъл-
нията и започнал да гадае: „Как-
во става?” И загубил пътеката.
Мисля си, че за разлика от него
Борис, гледайки към небето и тър-
сейки отговори на въпросите „Как-
во става?”, успява да намери и
своите пътечки в житейската
джунгла. Защото прави всичко с
вдъхновение!
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МАРИ-АН ЛАВОАЗИЕ И
ПРИНОСИТЕ Й КЪМ

ХИМИЯТА
Доц. дхн Венелин Енчев,

секретар на секция "Химия и фармация" към СУБ

През втората половина на XVII
век се създават основите на съв-
ременната химия. Изобретени са
везните, оборен е митът за фло-
гистона, открит е законът за за-
пазване на масите. Всичко това се
дължи на „бащата на съвремен-
ната химия” – Антоан Лавоазие.
Имената на неговите сътрудници
са добре известни – те могат да
се видят на страниците на всеки
учебник. Сред тях отсъства име-
то на Мари-Ан Пиърет Полз (Мarie
Anne Pierrette Paulze) – не само
съпруга на великия френски хи-
мик, но и негов асистент, прево-
дач и илюстратор.

Антоан Лавоазие и четиринай-
сетгодишната Мари-Ан се женят на
16 декември 1771 г. Бракът им бил
по взаимна любов и общи интере-
си. Скоро след сватбата Мари-Ан
започва да проявява интерес към
работата на своя съпруг. Мадам
Лавоазие притежавала проницате-
лен интелект. Скоро започва да ра-
боти продуктивно редом с мъжа си
и постепенно става неговата дяс-
на ръка. Въпреки задълженията в
работата и богатия светски живот,
който водели, те успявали да пос-
ветят пет часа дневно на науката
– два рано сутринта и три вечер –
както и цялата неделя, която на-
ричали своя jour de bonheur (ден

на щастие).
Мари-Ан има приноси в хими-

ята, които са изцяло нейни. Един
от най-значимите приноси, които
семейство Лавоазие прави в хи-
мията, е книгата Elementary
Treatise on Chemistry. Цялото ла-
бораторно оборудване и инстру-
менти, използвани в книгата, са
представени на 30 илюстрации,
нарисувани от Мари-Ан. Тя прави
много скици и описания на прибо-
рите и експериментите, които се
извършват в лабораторията.  Ней-
ните скици са изключителни и ни
помагат да разберем какви са би-
ли инструментариумът и лабора-
торните техники през тази епоха.

Тя превежда „Съчинения за
флогистона” на Ричард Кирван от
английски на френски, давайки по

този начин възможност на съпру-
га си и негови колеги да обсъдят
идеите на Кирван. В него се об-
съжда съществуването на фло-
гистона, който Кирван популяри-
зира на шведски и немски. Мари-
Ан е владеела свободно латински
и английски. Тя превежда това съ-
чинение и така Лавоазие и коле-
гите му имат възможност да дис-
кутират с Кирван. Накрая, през
1791 г. – след много разменени
писма, Кирван се отказва от иде-
ята си за флогистона, а Лавоазие
нарича „флогистоновия въздух”
кислород.

Редактира „Мемоари” на Лаво-
азие и организира срещи, на кои-
то изтъкнати учени дискутират но-
ви идеи в химията. Тъй като ра-
боти заедно с Антоан Лавоазие, е

доста трудно да се отделят ней-
ните индивидуални приноси от не-
говите, но трябва да се признае,
че в съвместната им работа се съ-
зира и нейният почерк.

 Като изтъкнат член на Френ-
ската кралска академия на науки-
те, от Антоан Лавоазие се изис-
квало да проявява активен инте-
рес и да бъде информиран по
въпросите на деня – хипнозата,
реформата в затворите, дишане-
то при насекомите, водоснабдява-
нето на Париж. В това си качес-
тво през 1780 г. Лавоазие напра-
вил критични бележки относно но-
вата теория за горенето, която би-
ла внесена в академията от млад
и обещаващ учен. Теорията наис-
тина била погрешна, но ученият
никога не му простил. Името му
било Жан-Пол Марат. През май
1794 г. Антоан Лавоазие е гило-
тиниран.

Осем години след неговата
смърт, през 1804 г., Мари-Ан се
омъжва за Бенджамин Томпсън.
Четири години по-късно те се раз-
делят. През оставащите 27 години
от своя живот Мари-Ан продължа-
ва да популяризира химията. Тя
публикува „Мемоари” на Антоан
Лавоазие, като включва свой ав-
торски увод.

ЛАУРА БАСИ – ПЪРВАТА
ЖЕНА – ЛЕКТОР В
ЕВРОПЕЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

Доц. дтн Сашка Александрова,
Технически университет – София

Лаура Баси (1711-1778) е из-
вестна като първата жена – лек-
тор в университет  в Европа.
През 1732 г., на 21-годишна въз-
раст, тя получава докторска сте-
пен от Университета в Болоня и
през 1731 г. става професор по
анатомия в същия университет.
В  продължение на 28 години
преподава експериментална фи-
зика: теорията на Нютон за свет-
лината,  оптика и законите за
движението от The Principia на
Нютон.

През 1738 г. тя се омъжва за
Джовани Ферати, нейн колега,
лекар и професор в университе-
та. Синът им Паоло също е док-
тор и професор по експеримен-
тална физика. Благодарение на
женитбата си Лаура получава
възможност  да бъде редовен
преподавател .  Дотогава има

право да изнася отделни лекции
при специални поводи. Това са
лекции, представяни пред широ-
ка публика, като сред слушате-
лите присъстват и жени. Въпре-
ки задълженията й като съпруга

и майка на 8 деца, тя никога не
изоставя преподавателската и
научната си дейност. Като редо-
вен преподавател тя се връща в
университета едва на 65-
годишна възраст като ръководи-

тел на Катедра по експеримен-
тална физика.

От запазени писма се вижда,
че Лаура Баси разполага със соб-
ствена лаборатория за провеж-
дане на опасни за времето експе-
рименти в областта на електри-
чеството. Съвместната й работа
със съпруга й в областта на елек-
тромагнетизма е продължена в
изследванията върху електрич-
ната природа на неврофизиоло-
гията от Луиджи Галвани в Боло-
ня и Алесандро Волта в Универ-
ситета в Павиа.

Лаура Баси е оставила 13
научни публикации по физика, 11
по хидравлика, 1 по механика, 1
по химия и 2 по математика. Смя-
та се, че по-голямата част от из-
следванията й са останали не-
публикувани.

КАРОЛИНЕ ЛУКРЕЦИЯ
ХЕРШЕЛ – ПЪРВАТА ЖЕНА,

ПОЛУЧИЛА НАУЧЕН
СТАТУС

Доц. дтн Сашка Александрова,
Технически университет – София

Каролине Лукреция (1750 –
1848) принадлежи на фамилията
Хершел, добре известна в исто-
рията на развитието на астроно-
мията. Тя е родена в Хановер в
семейство на музикант. Баща й
отрано забелязва таланта й за му-
зика и математика и въпреки съп-
ротивата на средата се занимава
с обучението й. Каролине е акти-
вен сътрудник в астрономичните
наблюдения на своя прочут брат
Уилиам Хершел, известен най-ве-
че като откривател на планетата
Уран. Двамата откриват значите-
лен брой комети. Каролине про-
вежда и самостоятелни изследва-
ния на небесните тела, използвай-
ки собствен телескоп. Така тя от-

крива комета, която се появява
през 1788 г. Поради големия й пе-
риод – от 155 години, кометата е

открита отново през 1939 г. от Ро-
же Риголе. Понастоящем тази ко-
мета носи името комета Хершел-

Риголе. Тези изследвания Хершел
извършват в Англия, където рабо-
тят като музиканти.

Каролине заедно с брат си за-
почва работа по изработване на
каталог на звездите, който да за-
мени стари и неудобни за работа
каталози. Това е огромен труд,
който Каролине завършва и пред-
ставя пред Кралското академич-
но дружество през 1798 г. – след
смъртта на своя брат. Каталогът
съдържа 560 нови за това време
звезди и 2500 мъглявини. Подпо-
мага и племенника си Хершел в
неговите изследвания.

За разлика от повечето жени-

продължава на стр. 10
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МАРИЯ ГЬОПЕРТ-МАЙЕР –
ВТОРАТА ЖЕНА НОБЕЛОВ
ЛАУРЕАТ ПО ФИЗИКА

Доц. дтн Сашка Александрова,
Технически университет – София

Мария Гьоперт-Майер (1906-
1972) е родена в Катовице, Горна
Силезия, тогава Германия. Произ-
хожда от високообразовано се-
мейство, седмо поколение про-
фесори по бащина линия. Още от
дете тя е заобиколена от студен-
ти, учени, интелектуалци, сред ко-
ито носители на Нобелова награ-
да като Енрико Ферми, Вернер
Хайзенберг, Пол Дирак и Вол-
фганг Паули. През 1924 г. Мария
започва следването си в универ-
ситета в Гьотинген, където нейни
преподаватели са бъдещите но-
сители на Нобелова награда Макс
Борн, Джеймс Франк и Адолф
Виндаус. През 1930 г. завършва
своето обучение и получава док-
торска степен. Ръководител на
нейната дисертация по теоретич-
на физика е Макс Борн. Тя рабо-
ти върху теорията на двуфотонно-
то поглъщане от атомите. Експе-
рименталното потвърждение на
този процес идва с появата на ла-
зерите през 1960 г. В нейна чест
единицата за ефективното сече-
ние на двуфотонно поглъщане от
атомите е Goeppert-Mayer (GM).

В Гьотинген Мария среща бъ-
дещия си съпруг – химика д-р

Джоузиф Едуард Майер (асистент
на Джеймс Франк). През 1930 г. те
заминават за САЩ. Там тя рабо-
ти доброволно в различни универ-
ситети и научни организации, но
без да заема официални позиции.
Младата двойка учени, известни
в Johns Hopkins University като
„Джо и Мария”, оставят у студен-
тите романтични представи за на-
уката и живота и преместването
им в Columbia University се прие-
ма като голяма загуба. От 1960 г.
до края на живота си Мария ра-
боти в Калифорнийския универси-
тет – Сан Диего. Едва на 53-
годишна възраст тя получава ре-
довно професорско място.

През 1946 г.  постъпва в
Argonne National Laboratory като
млад научен работник в Секция-
та по теоретична физика. Там раз-
вива слоистия модел на атомно-
то ядро, с което печели Нобело-
ва награда (1963) заедно с Ханс
Йенсен и Юджин Вигнер. Така Ма-
рия Гьоперт-Майер е втората же-
на учен след Мария Кюри, която
е Нобелов лауреат.

Семейство Mayer имат две де-
ца: дъщеря Мария Анн и син Пе-
тер Конрад. При обявяването на
Нобеловите награди за 1963 г. съ-
общението в пресата гласи: „Май-
ка на син и дъщеря печели Нобе-
лова награда” – толкова необи-

чайно е съчетанието на семей-
ството и големите научни пости-
жения. Оттогава вече 47 години
Нобелова награда по физика не
е печелена от жена.

Мария Гьоперт-Майер работи
през целия си живот с вдъхнове-
ние и всеотдайност. По собстве-
ните й думи: “Да се спечели Hобе-
ловата награда не беше толко-
ва вълнуващо, колкото самата
работа за нейното достигане”.
Проявява и невероятно упорство,
преодолявайки трудностите на
своето време, съпътстващи пътя
на жените в науката, от постъпва-
нето й в университета в Гьотин-
ген до последните си дни, когато
въпреки здравословните пробле-
ми продължава изследванията си
и лекторската си дейност. Подкре-
пата отначало на баща й, а после
и на съпруга й през цялото време
са неоценими.

Мария Гьоперт-Майер е лау-
реат и на множество други награ-
ди. Посмъртно на нейното име е
учредена стипендия, подпомага-
ща млади жени във физиката.
Кратер на Венера носи името
„Maria Göppert-Mayer”.

ЛИЗЕ МАЙТНЕР ПРЕЗ
ПОГЛЕДА НА ЕДИН

УЧЕНИК
Радослав Хубенов – VІІ клас,

кръжочник на НАОП "Джордано Бруно",
Димитровград

Лизе Майтнер е австрийски
физик от еврейски произход, пио-
нер в изследванията на ядрената
физика и радиоактивността.

Родена на 17 ноември 1878 г.,
тя е третото от осемте деца в се-
мейството. Баща й, Филип Май-
тнер, бил адвокат. Майката на Ли-
зе била талантлива пианистка, а
най-голямата й сестра станала
концертираща пианистка и компо-
зитор. Музиката и физиката ста-
ват двете големи страсти на Ли-
зе.

Още от малка тя започва да се
интересува от физика и природ-
ни науки. Веднъж като дете Лизе
забелязала хубава, блестяща
локва вода с много масло в нея.
„Защо локвата е изпълнена с
цветове?” – запитала тя. Отгово-
рът я поразил. Тя била удивена,
че за природата могат да се нау-
чат толкова прекрасни неща и ре-
шила да учи упорито, за да раз-
бере нейните закони.

Виенската образователна сис-
тема предвиждала крайната въз-
раст за момичета 14 години. Спо-
ред австрийския закон това било
достатъчно за момиче. Те не би-
ли допускани до училища, които
подготвяли момчета за универси-
тета. Лиза открила, че дори уче-

ните се противопоставяли на об-
разованието на жените. Била осо-
бено раздразнена от един прочут
физиолог, който написал популяр-
на книга под заглавие “Физиоло-
гичното слабоумие на жената”.

Въпреки всичко Лизе постъпи-
ла във Виенския  университет
през 1901 г., като започнала да
изучава физика под ръководство-
то на Лудвиг Болцман, който бил
емоционален, ентусиазиран лек-
тор, който говорел за науката по
свой собствен начин, и Франц
Екснер. Там изучавала още мате-
матика, френски и педагогика.

През 1905 г. Лизе Майтнер ста-
нала втората жена с докторат по

физика във Виена.Въодушевена
от откриването на радия, тя започ-
нала да се занимава с радиоак-
тивността. Майтнер помолила ба-
ща си за скромна издръжка, за да
учи при Макс Планк в Берлин.
През 1907 г. пристигнала в Бер-
лин и се представила на Планк.
Той покровителствено я попитал:
“Но вие вече сте доктор! Какво
повече искате?”. “Бих искала да
постигна някакво истинско раз-
биране за физиката” – отговори-
ла тя. Въпреки че Планк нямал
огъня и драматизма на Болцман,
Майтнер била изключително впе-
чатлена от неговата квантова те-
ория. Майтнер търсела лаборато-

рия, където можела да прави ек-
сперименти. По същото време
Ото Хан, млад немски химик, ра-
ботещ върху радиоактивността с
Ърнест Ръдърфорд, търсел фи-
зик за сътрудник. През първата го-
дина на тяхното сътрудничество
те публикували три статии. Само
след година били подготвени още
шест.

В полето на науката, както и в
живота Майтнер и Хан били про-
тивоположности. Хан имал инту-
иция и често вършел нещата, без
да знае точно и аргументирано за-
що. Той просто имал чувство, че
някога те могат да бъдат полез-
ни. Майтнер била задълбочен,
критичен мислител, който систе-
матично търсел причините и ви-
наги питала: „Защо?” Хан искал
да открие и изучи нови елементи
– Майтнер искала да изучи тяхна-
та радиация.

По време на Първата светов-
на война подобно на Мария и
Ирен Кюри Майтнер прекарала 2
години като рентгеноложка – ме-
дицинска сестра в Австрийска во-
енна болница на фронта. През
1917 г. Майтнер вече била ръко-
водител на собствено радиофи-

продължение от стр. 9

учени Каролине получава приз-
нание за своите постижения. Уи-
лиам  става кралски астроном
през 1782 г., а Каролине е опре-
делена за асистент на своя брат

от крал Джордж III през 1787 г. и
получава затова заплата от 50 ли-
ри годишно. Така Каролине Хер-
шел е първата жена, която офи-
циално е получила научен статус.

Каролине се радва и на други
признания : Златен  медал  на
Кралското астрономично дружес-

тво, Почетен член на Британско-
то кралско дружество, член на
Ирландската кралска академия,
златен медал за наука от краля на
Прусия. През 1889 г. малка пла-
нета е наречена “Лукреция” в чест
на Каролине Лукреция Хершел.

Каролине Лукреция Хершел е

една от първите жени в науката,
преодоляла множество пречки и
трудности в продължение на мно-
то години, заслужила уважение и
възхищение сред учените и кул-
турните среди и получила призна-
ние за своите постижения.

ПОРТРЕТИ ОТ ХХ ВЕК

продължава на стр. 11
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зично отделение към института.
За първи път тя печелела доста-
тъчно, за да си наеме апартамент.
Любопитно е, че двете най-прочу-
ти открития на Майтнер – протак-
тиният и обяснението на делене-
то, са осъществени с Ото Хан, до-
като единият от тях е бил в чуж-
бина във военно време.

След установяването на Вай-
марската република силно се по-
добрила позицията на немските
жени. За първи път на Майтнер
било позволено да чете лекции в
Берлинския университет. Нейната
встъпителна реч през 1922 г. би-
ла озаглавена “Важността на ра-
диоактивността за космически-
те процеси”, която в един вестник
била представена като “козме-
тични процеси”. През 1926 г., на
48-годишна възраст, тя станала
първата жена в Германия – про-
фесор по физика. Успехът на
Майтнер е изключително забеле-
жителен, като се има предвид, че
през 1991 г. жените все още наб-
рояват само 3% от университет-
ските професори в Германия.

С финансовата подкрепа на

корпорация “Фарбен” Майтнер от-
крила факултет, който си съпер-
ничел с Радиевия институт на Кю-
ри в Париж и Кавендишката ла-
боратория на Ърнест Ръдърфорд
в Кеймбридж – тогава най-големи-
ят център по експериментална
физика в света. Дванайсет годи-
ни Майтнер и Хан работили отдел-
но. През 1934 г. обаче Майтнер,
провокирана от опитите на Фер-
ми в търсенето на нови радиоак-
тивни елементи, убедила Хан от-
ново да заработят в екип.

След идването на Хитлер на
власт приятели на Майтнер уре-
дили бягството й в Холандия. На
13 юли 1938 г. тя напуска Берлин.
Била на 59 години. Приела пред-
ложението на шведския нобелист
по физика Мане Сигбан да рабо-
ти в Стокхолм. Въпреки това все
още била член на Берлинския
екип – Хан бил свикнал да се кон-
султира с нея по всички въпроси
на физиката, затова те си пише-
ли всеки ден. По-късно Щрасман
казвал: “Какво значение има да-
ли Лизе Майтнер е участвала
пряко в откритието?  ...Тя бе-
ше интелектуалният лидер на
нашия екип и затова беше една

МАРИЕТА БЛАУ – ВИЕНА И
РАДИОАКТИВНОСТТА

Проф. Ивелин Кулев,
Химически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

„Като ядрен физик тя
революционизира развитието
на фотографските методи за

регистриране на частици.
С тази техника беше

открито разрушаването на
звездите.”

Текст на плочата, поставена
през 2004 г. на стената на

училището, където е учила
д-р Мариета Блау

В годините непосредствено
преди Първата световна война в
света се очертават четири голе-
ми научни центъра, в които се из-
вършва голяма част от огромния
труд по откриване и изследване
на радиоактивните елементи –
Париж, Кеймбридж, Берлин и Ви-
ена. И ако френският център се
ръководи от полякинята – френ-
ска гражданка Мария Кюри, то във
Виена се събират множество же-
ни учени, които са автори не на
едно и две сериозни постижения
в областта на радиоактивността.
Особено внимание сред тях зас-
лужават Берта Карлик, Елизабет
Рона, българката Елисавета Ка-
рамихайлова, Мариета Блау, Хер-
та Вамбахер и др. – общо 17 жени
учени. Това се случва във време,
когато науката, особено в облас-
ти като физика, химия и инженер-
ни науки, се счита за абсолютно
запазен периметър на мъжете.

Всъщност, една от основните
причини 2011 г. да бъде обявена
от ООН за Международна година
на химията е фактът, че се навър-
шват 100 години от присъждане-
то за втори път на Нобелова наг-
рада на Мария Кюри. Този път наг-
радата е по химия и доколкото
Мария Кюри се счита за символ
на борбата за еманципация, ав-
стрийката Мариета Блау, чието
име е малко познато на българ-

ския читател, заслужава тези ня-
колко реда.

Мариета Блау е родена във
Виена на 29.04.1894 г. Баща й е
адвокат. Семейството й принад-
лежи към еврейството в Австрия.
Мариета има трима братя. Посе-
щава Частната гимназия за моми-
чета, която завършва с отличие
през 1914 г. От есента на същата
година следва физика и матема-
тика във Философския факултет
на Университета във Виена, а
през 1919 г. във Физическия ин-
ститут защитава успешно своята
дисертация „Върху абсорбцията
на разпръскващи се гама-лъчи”.

След това работи като физик
във фабриката за рентгенови тръ-
би в Берлин, а по-късно е асис-
тент в Института за физични ос-
нови на медицината във Франк-
фурт на Майн. През 1923 г. се за-
връща във Виена и работи във
Физическия институт на Универ-
ситета и Радиевия институт. Във
Виена обаче не получава възнаг-
раждение. Независимо от това
д-р Блау работи там до 1938 г.
През 1930 г. Щефан Майер (ди-
ректор на Радиевия институт) пи-
ше за нея: „Всички нейни изслед-
вания я представят като изклю-
чително прецизна и показваща
теоретично и експериментално
можене с голяма сръчност, нас-
тойчивост и болезнена грижли-

вост”. Въпреки тази оценка опи-
тите на д-р Блау да получи асис-
тентско място със съответното
възнаграждение получават след-
ния отговор: „Знаете, че сте же-
на и еврейка, а двете заедно са
просто твърде много!”.

Независимо от това д-р Блау
продължава изследователската
си работа.

Може би най-важното пости-
жение в кариерата на д-р Блау е
развитието на фотографските ме-
тоди за доказване на ядрените
лъчения. С помощта на развития
от нея метод могат да бъдат до-
казани отделни (единични) еле-
ментарни частици. С негова по-
мощ, заедно със своята ученичка
Херта Вамбахер, тя установява,
че космическите лъчи предизвик-
ват ядрени реакции, водещи до
появата на нови ядрени частици.
За това откритие двете са отли-
чени с наградата „Хайтингер” на
Австрийската академия на науки-
те (ААН), а на следващата 1937 г.
и с наградата Игнац-Л.-Либен за
„Изследванията за фотограф-
ското въздействие на алфа-лъ-
чите, на протоните и неутрони-
те”.

С помощта на Щефан Майер
е получена финансова помощ от
ААН, за да бъдат издигнати фо-
тографските плаки с балон на го-
ляма височина. Този проект оба-

че е прекъснат от присъединява-
нето на Австрия към Третия райх.
Поради еврейския си произход
д-р Блау е принудена на напусне
родината си. Работи известно
време в Университета в Осло и по
препоръка на Айнщайн през 1939
г. приема поканата да стане про-
фесор в Техническия университет
в Мексико. През 1944 г. напуска
Мексико и отива в Ню Йорк, къде-
то работи в индустрията. От това
време са няколкото публикации
по измерителните методи на ра-
диоактивни препарати. През 1948
г. д-р Блау приема поканата за ра-
бота в Университета Колумбия в
Ню Йорк, а през 1950 г. постъпва
на работа в ускорителя в Нацио-
налната лаборатория Брукхевън,
където участва в доказване на
възникването на мезони. От 1955
г. е доцент в Университета в Мая-
ми, Флорида, където преподава
различни физични дисциплини и
публикува работи върху антипро-
тона, отрицателните -мезони и К-
мезоните.

Междувременно, поради про-
дължителната и не много предпаз-
лива работа с радиоактивни ве-
щества, настъпват здравословни
проблеми. Появяват се лъчеви ув-
реждания по ръцете и катаракта
(„перде” на очите). Нещата със
зрението й се влошават до степен,
че не е в състояние да вижда по-
вече без операция. За операция-
та в САЩ обаче се изискват таки-
ва средства, които д-р Блау не е в
състояние да осигури. Така през
1960 г. тя е принудена да се завър-
не в Австрия, но общото й здра-
вословно състояние позволява
операцията да се направи едва
след няколко месеца.

Възвърнала си отново зрени-

от нас, дори и ако не присъства-
ше на откриването на делене-
то.”

В едно от писмата Хан пише:
“Скъпа Лизе, сега е почти 11 ч.
през нощта. Щрасман ще се вър-
не в 11.45, за да си тръгна аз за
вкъщи... Има нещо толкова лю-
бопитно за радиевите изотопи,
че първо искаме да го кажем са-
мо на теб... Нашият “радиев”
изотоп се държи като барий...
Вероятно можеш да предложиш
някакво фантастично обясне-
ние... Пиши веднага, щом мо-
жеш.”  Майтнер била учудена, че
за първи път при експеримент се
отделя повече енергия, отколко-
то е въведена. Тя намира обясне-
нието – ядрото на урана се раз-
деля на две ядра и се освобож-
дава голямо количество енергия.
Хан публикува експериментални-
те резултати, а Лизе Майтнер за-
едно с племенника си Ото Фриш
– теоретичното обяснение. Те на-
ричат процеса ядрено деление по
аналогия с клетъчното делене в
биологията. На 60 години и офи-
циално оттеглила се, Майтнер
обяснила едно от най-великите
открития на века.

Още преди да свърши война-
та, Нобеловият комитет гласувал
тайно да присъди Нобеловата
награда за химия през 1944 г. на
Ото Хан „за откриване разпада-
нето на тежките ядра”.. Незави-
симо от отхвърлянето на нейните
заслуги Майтнер запазила прия-
телството си с Хан.

Майтнер живяла в Швеция 22
години. През 1960 г. се оттеглила
и преместила в Кеймбридж,
Англия. Дотогава тя била публи-
кувала приблизително 150 науч-
ни статии. Комисията по атомна
енергия на САЩ присъдила наг-
радата “Енрико Ферми” през 1966
г. на целия екип по деленето –
Хан, Майтнер и Щрасман. За пър-
ви път учени от неамерикански
произход получавали наградата и
за първи път наградата се пече-
лела от жена. Починала няколко
дни преди 90-ия си рожден ден.
Въпреки че никога не говорела за
Нобеловата награда, тя оставила
писмата и записките си на Универ-
ситета в Кеймбридж, за да е си-
гурна, че ще бъде разказана и
нейната част от историята.

(По материали от интернет)

продължава на стр. 12
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ЗА РОЗАЛИНД ФРАНКЛИН И
ДВОЙНАТА СПИРАЛА

Доц. дтн Сашка Александрова,
Технически университет – София

Името на Розалинд Франклин
(1920-1958) се свързва най-често
с разгадаването на структурата на
ДНК – двойната спирала.

Розалинд е родена в Нотинг
Хил, Лондон. Баща й преподава
вечер eлектричество, магнети-
зъм и история на Първата све-
товна война в Работнически ко-
леж. Получава диплома по хи-
мия  от  Нюхам  Колидж,  Кем-
бридж, през 1941 г. и през 1945
г. защитава докторат по физико-
химия.

Розалинд работи в Париж  от
1947 до 1950 г., където усвоява
метода на дифракция на рентге-
новите лъчи. През януари 1951
г.  започва работа в Кингс Ко-
лидж, Лондон, където започва
изследвания върху структурата
на ДНК. Върху същата тема ра-
боти и Морис Уилкинс. Той по-
казва на Франсис Крик и Джей-
мс Уотсън рентгеновите снимки

на Розалинд  с  размерите на
клетките, както и нейн отчет по
завършен  проект  с  подробно
описание. Така Крик и Уотсън
стигат до идеята за простран-
ствената структура на ДНК във
вид на двойна спирала и я илюс-
трират с механичен модел. Уот-
сън и Крик публикуват резулта-
тите си в сп. „Nature” през 1953
г. В същия брой на „Nature” са
публикувани и изследванията на
Розалинд Франклин.

През 1962 г. Франсис Крик,

Джеймс Уотсън и Морис Уилкинс
са отличени с Нобелова награ-
да за медицина/физиология за
откриването на „двойноспирал-
ния” строеж на ДНК, което пра-
вят девет години по-рано. Роза-
линд Франклин не е сред лауре-
атите, което често се смята за
несправедливост, но наградата е
присъдена след смъртта й през
1958 г. Според правилата на Но-
беловата фондация наградите
не могат да се присъждат пос-
мъртно, така че наградата на

тримата учени не означава, че
не е признат приносът на Роза-
линд Франклин. За съжаление
нито Уотсън, нито Крик я споме-
нават в Нобеловите си лекции.
Само Морис Уилкинс в Нобело-
вата си лекция изказва благо-
дарност на Розалинд, като под-
чертава съществения й принос
за разбирането на структурата
на ДНК чрез познанията и опита
й в експериментите с рентгено-
ви лъчи.

През 1953 г. Розалинд напус-
ка Кингс колидж и до края на жи-
вота си работи в Бъркбек колидж,
където провежда серия от блес-
тящи изследвания върху вируса
на тютюневата мозайка.  До
смъртта си Розалинд не научава,
че Уилкинс е показал на Уотсън
и Крик нейните рентгенови сним-
ки. Тя счита собствените си ре-
зултати като подкрепа на техни-
те идеи.

ДОКТОРЪТ ПО ХИМИЯ
ВЯРА ПЕНЧЕВА-
ГОСПОДИНОВА

Любов Филипова,
гл. уредник в Националния политехнически музей

Един от първите български
учени, които допускат жени до
науката, е създателят на първа-
та българска научна школа у нас
по биохимия, ензимология и нау-
ката за храненето проф. Асен
Златаров. По думите на една от
неговите асистентки – Мария
Андрейчева-Ванкова, за него же-
ната „не е нито плячка, нито ук-
рашение, а равноценна с мъжа
личност, която може и трябва
да даде своя принос в обществе-
ния и научния живот на страна-
та ни.”  Сред сътрудниците и уче-
ниците на проф. Асен Златаров,
на които той щедро раздава сво-
ите знания и богат научен опит, е
Вяра Пенчева-Господинова.

Родена е в Силистра през
1908 г. в родолюбиво и будно чи-
новническо семейство, което по-
късно се премества в София.
След завършване на полукласи-
ческа гимназия през 1927 г. се за-
писва за студентка във Физико-
математическия факултет на Со-
фийския университет, специал-
ност „Химия”. Една година след

дипломирането си през 1931 г.
стажува като учителка по химия
в ІІІ Софийска мъжка гимназия.

През периода 1933-1937 г. В.
Господинова е учителка по химия
в Петрич и Горна Джумая. Успо-
редно със задълженията си като
учителка тя работи и като докто-
рант при проф. Асен Златаров.
През 1935 г. успешно защитава
докторската си теза върху ензи-
мохимията на бисмутовите ком-
плекси и на хинина и тиокарба-
мида и получава научната степен
„доктор по химия”. Това е първи-

ят дисертационен труд в област-
та на ензимологията у нас. Във
връзка с него са отпечатани 5 на-
учни съобщения от А. Златаров
и В. Пенчева, влезли като отдел-
ни номера в поредицата „Прино-
си към ензимологията на тежки-
те метали”. В дисертацията са
направени изводи със съществе-
на теоретична и практическа
стойност.

След смъртта на проф. А.
Златаров през 1936 г. Вяра Пен-
чева – Никодимова пребивава
във Великобритания и Швейца-

рия, където се запознава с ус-
тройството на учебното дело и с
грижите за опазване здравето на
децата. Завърнала се в България
през 1942 г., тя работи последо-
вателно като редовен асистент в
Катедрата по вътрешни болести
на Висшия медицински институт
(ВМИ) – София (1949-1954), не-
щатен научен сътрудник в Секци-
ята за вътрешни болести към
Института за клинична и общес-
твена медицина (впоследствие
Институт за социална медицина)
при БАН (1953-1957), научен сът-
рудник, а по-късно и старши нау-
чен сътрудник в Института по фи-
зическо възпитание и училищна
хигиена (впоследствие педагоги-
чески институт) при БАН (1957-
1960) и като старши научен сът-
рудник, завеждащ секция „Химия
и биохимия” в Института по хра-
нене (1960-1969).

Вяра Господинова е автор на
голям брой научни публикации.
Има и значителна литературна
дейност. Умира в София през
1985 г.

продължение от стр. 11

ето, д-р Блау изнася лекции в Уни-
верситета в Берн и в ЦЕРН, а през
1962 г. й е присъдена наградата
„Ервин Шрьодингер“ „за развитие
на основополагащите фотог-
рафски методи за изследване на
елементарните частици и за
откритието й, заедно с г-жа д-р
Вамбахер, на разрушаването на
звездите”.

През 1961 г. Карл Пржибрам
предлага д-р Блау за член-корес-
пондент на ААН. Това предложение

не е прието. Още през 1950 г. проф.
Шрьодингер предлага на
д-р Блау да бъде присъдена Нобе-
лова награда по физика за нейния
принос в развитието на фотограф-
ските методи за измерване на йо-
низиращите лъчения, но това не-
гово предложение не среща под-
крепа в Нобеловия комитет. Все пак
през 1967 г. на д-р Блау е присъде-
на наградата на Виена за природ-
ни науки и плакет на Радиевия ин-
ститут в Париж, а през 1969 г. Ви-
енският университет й присъжда
„Златна докторска диплома”.

През годините след завръща-
нето си във Виена д-р Блау рабо-
ти в Радиевия институт отново без
заплащане. Безспорно е, че Мари-
ета Блау изпитва тъга, неудовлет-
вореност и горчивина от факта, че
нейният труд и постижения оста-
ват недооценени. Особено болез-
нено би трябвало да е за нея зав-
ръщането на Георг Щетер, член на
националсоциалистическата пар-
тия и професор във Физическия
институт, който в края на войната
се укрива, тъй като е търсен за си-
туацията в института по време на

нацизма. В същото време тя, коя-
то трябва да напусне принудител-
но Австрия, не получава дължимо-
то й внимание и уважение.

След няколкомесечен престой
в болница Мариета Блау умира на
27.01.1970 г.

Може би историята на д-р Ма-
риета Блау показва необходи-
мостта от еманципацията, от спра-
ведливостта на равенството меж-
ду мъжете и жените в съвремен-
ното общество. А това всъщност
е една от идеите на 2011 г. – Меж-
дународната година на химията.



Съдбата не е била благос-
клонна към нея. Името й не е по-
пулярно, дори нейните съвремен-
ници не са й отдали необходимо-
то внимание. А Весела Герджико-
ва е първата българка, получила
научна степен по физика – в Па-
риж, през далечната 1910 година.

Родена е в Чирпан през 1888
г. Следва физика в Женева, а по-
късно се премества в Нанси. Още
като студентка започва да се за-
нимава с научни изследвания.
Интересите й са насочени към
изучаване на атомните спектри на
металите. Получените резултати
са оригинални и оценени по дос-
тойнство от научната обществе-
ност във Франция.

Весела Герджикова е само на
22 години (!), когато защитава док-
торската си дисертация по физи-
ка в областта на магнитното поле
и неговите свойства. Предлагат й
да остане на работа във Франция.
Тя отхвърля всички съблазнител-
ни предложения, включително и
за брак с френски професор, за-
щото мечтае да се завърне в ро-
дината си и да й отдаде своите
знания. Младата жена – вече оце-

нена като специалист в чужбина,
не е приета в Софийския универ-
ситет. Според разказа на дъщеря
й, тогавашните ръководители на
Физико-математическия факултет
на Университета са отсъдили:
„Физиката не е наука за жени”.
Едва ли причините за отказа са
били други, но прави впечатление
противоречието между ранното
утвърждаване на Весела Герджи-
кова като изследовател във Фран-
ция и неприемането й от научни-
те среди в България. Но това не е
лишено от логика. Все пак е ми-
нало по-малко от десетилетие от
разрешението на Министерство-

то на народното просвещение в
нашата  Алма матер „да се допу-
щат и девици за редовни сту-
дентки” и 5 години от завършва-
нето на първите от тях – три въз-
питанички точно на Физико-мате-
матическия факултет. Чак през
1918 г. през иглените уши на пре-
подавателския състав в Софий-
ския университет за първи път ус-
пява да се промъкне жена – хи-
мичката Теодора Райкова, която
е назначена за асистент в Катед-
рата по органична химия. А през
декември 1935 г. след 2 неуспеш-
ни опита физичката  Елисавета
Карамихайлова – доктор по фи-

лософия на Виенския универси-
тет, работила в чужбина със све-
тилата на атомната физика, е из-
брана единодушно от 30 профе-
сори за редовен доцент в Катед-
рата по опитна физика и метео-
рология на Софийския универси-
тет.

По това време д-р Весела Гер-
джикова  вече е загърбила инте-
реса си към научните изследва-
ния. Няколко години след Балкан-
ската война е получила категори-
чен отказ на молбата си да й поз-
волят достъп до лабораториите на
Физическия факултет и библиоте-
ката му. Съветват я да си гледа се-
мейството (вече е омъжена за ле-
кар, завършил образованието си
във Виена, и към фамилията си е
добавила Дучевич) и да не се бър-
ка в мъжките научни работи.

Започнала работа като учител-
ка в Пловдив, д-р Весела Герджи-
кова по-късно се премества в Со-
фия – преподава в Първа деви-
ческа гимназия. Пенсионира се
през 1940 г. Активно се занимава
с обществена дейност. Умира
през 1978 г. на 90-годишна въз-
раст.

ЗА НАДЕЖДА ДОБРЕВА –
ЕДНА ЗАБРАВЕНА
БИОХИМИЧКА

Любов Филипова,
гл. уредник в Националния политехнически музей

Надежда Добрева е типичен
представител на сътрудничките
на проф. Асен Златаров – скром-
ни, трудолюбиви, притежаващи
висок професионализъм, всяка от
които продължават посвоему де-
лото на своя патрон.

Н. Добрева е родена в Русе
през 1899 г. в патриархално се-
мейство на граничен офицер, ко-
ето след Първата световна война
се премества в София. През 1919
г. завършва реалния отдел на ІІ
Софийска девическа гимназия, а
през 1923 г. – специалността Хи-
мия във Физико-математическия
факултет на Софийския универ-
ситет. Голямото й желание да
следва медицина не се сбъдва по-
ради ограничените финансови
възможности на баща й, вече пен-
сионер. Интересното е обаче, че
целият й творчески път премина-
ва в Медицинския факултет – в
Института по физиология и физи-
ологична химия (сега Универси-
тетска катедра по физиология).

Там Н. Добрева свързва на прак-
тика химията със своето съкрове-
но желание – медицината. От
1924 г. до пенсионирането си тя
активно участва в учебнопрепода-
вателската и научноизследова-
телската дейност на института
последователно като асистент-
техник, асистент, старши и главен
асистент, завеждащ Лаборатория
по физиологична химия.

Около 1930 г. Надежда Добре-
ва започва да сътрудничи на

проф. Асен Златаров в разработ-
ваните от него въпроси по темата
„Приноси към ензимохимията на
тежките метали”. В публикувания
от двамата труд  „Златото и липа-
зата” е изследвано влиянието на
концентрацията на златните съе-
динения върху активността на ен-
зима липаза (храносмилателен
ензим, който се използва от тяло-
то за разграждане на мазнините
във форма, удобна за усвояване
от организма – бел. ред.). Тази

публикация се явява първа стъп-
ка в реализирането на една Зла-
тарова идея – „да се въздейства
върху мастно-восъкоподобната
обвивка на туберкулозния бацил,
имаща подчертана стабилност
към различните вещества.”

Голямато доверие на Златаров
към работата на Н. Добрева про-
личава от факта, че единствено на
нея той разрешава самостоятел-
на научна публикация – „Злато и
уреаза”, в започнатата от него на-
учна поредица „Приноси към ен-
зимологията и на тежките метали”.

Смъртта на проф. Асен Злата-
ров е удар за Надежда Добрева.
До края на живота си през 1979 г.
тя говори за него с възторг и бла-
годарност.

Богатия си биохимичен опит Н.
Добрева раздава щедро на сту-
денти и по-млади колеги. Съвмес-
тно с един от тях – Б. Койчев, учас-
тва в написването на ръководства
за практически упражнения, пре-
търпели няколко издания.
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ПРОФ. ДХН НЕВЕНКА
МАНОЛОВА – НОСИТЕЛ НА
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА
"МАРИЯ КЮРИ" НА ФОНД
"НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Доц. д-р Оля Стоилова,
Институт по полимери – БАН

На церемонията по връчване-
то на Годишните награди „Пита-
гор” за научни постижения за пе-
риода 2008-2010 г. със Специал-
ната награда „Мария Кюри” за
постижения в областта на химия-
та бе удостоена проф. дхн Невен-
ка Емануилова Манолова от Ла-
боратория „Биологично активни
полимери” към Института по по-
лимери при БАН за изследовател-
ската й работа и научните й пос-
тижения в областта на полимери-
те от възобновяеми източници.

Проф. Манолова постъпва в
Института по полимери веднага
след завършването на обучение-

то си като магистър в Химическия
факултет на Софийския универ-
ситет през 1973 г. След придоби-
ването на степента „Доктор” спе-
циализира в Националния инсти-
тут за приложни науки в Руан,
Франция. По-късно многократно
провежда изследвания като пока-
нен професор и изследовател в
реномирани университети и из-
следователски центрове във
Франция, Белгия и в Полша. Ръ-
ководител е на Лаборатория “Би-
ологично активни полимери” от
2008 г.

ВЕСЕЛА ГЕРДЖИКОВА –
ПЪРВАТА БЪЛГАРКА,
ДОКТОР ПО ФИЗИКА

Пенка Лазарова,
сп. "Наука" – СУБ

продължава на стр. 14
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Проф. Манолова провежда на-
учни изследвания, които съчета-
ват контролираното създаване на
нови полимерни материали, тях-
ното прецизно охарактеризиране
и доказването на възможности за
практическото им приложение. С
оглед на предотвратяването на
замърсяването на околната сре-
да и отстраняване на вредните
последици от него, както и пора-
ди очертаващото се изчерпване
на петролните ресурси, все пове-
че се налага необходимостта от
използване на възобновяеми при-
родни източници. В центъра на из-
следванията на проф. дхн Н. Ма-
нолова са полизахаридът хитозан
и неговите производни, както и по-
лимерите на основата на млечна-
та киселина. Тези полимери са
особено привлекателни поради
лесната им достъпност – хитинът,
от който лесно се получава хито-
зан, е втори по разпространение
след целулозата и е отпадъчен
продукт при някои производства.
Полимерите и съполимерите се
получават промишлено от расте-
ния като царевицата. Тези поли-
мери са биосъвместими и биораз-
градими, поради което са щадя-
щи околната среда и са особено
перспективни за приложение в би-
омедицинската област. В изслед-
ванията на проф. дхн Н. Маноло-

ва полимерите от възобновяеми
източници са използвани самос-
тоятелно или в съчетание със
синтетични полимери с цел кон-
тролиране на отнасянията на по-
лучените нови полимерни матери-
али при контакт с биологични теч-
ности (напр. кръв) и за създаване
на „интелигентни” материали, спо-
собни да променят свойствата си
в отговор на промени в околната
среда. В Лабораторията е въве-
дена за пръв път в България (под
ръководството на чл.-кор. дхн
Илия Рашков) и интензивно се
развива електроовлакняването
(„електроспининг”) – техника, ко-
ято е на предния фронт на нап-
редналите технологии в световен
мащаб за получаване на нано-
влакна с голяма дължина и на ма-
териали от тях. Познавайки спе-
цифичните отнасяния на полиме-
рите от възобновяеми източници
и с помощта на тази уникална апа-
ратура, проф. Манолова разра-
ботва оригинални наноразмерни
и наноструктурирани материали
от тях – микро- и наносфери, мик-
ропорести филми, микро- и на-
новлакна.

В изследванията на проф. Ма-
нолова чрез контрол върху дизай-
на на полимерите е постигната
тяхна желана биологична актив-
ност – напр. антимикробна актив-
ност към патогени, причинители
на заболявания при човека. По-

лучените от тях материали могат
да се използват като лечебни пок-
рития за рани или при медицин-
ски приспособления, влизащи в
пряк контакт с пациента. Създа-
дени са хибридни полимери със
свойства, подходящи за средства
за фотодинамичната терапия на
рака. Проф. Манолова има съ-
ществени приноси в направлява-
ния синтез, в охарактеризиране-
то и познанията за разграждане-
то на биосъвместими съполиме-
ри с блокове от полиестери (по-
лимлечна киселина, поликапро-
лактон) и полиетиленоксид. Тези
полимерни продукти са забележи-
телни с приложимостта си в ме-
дицината и фармацията като хид-
рогелни носители на хидрофилни
и на хидрофобни лекарствени ве-
щества, както и като подложки за
клетъчно и тъканно инженерство
за възстановителната хирургия.
Трябва да се отбележи и разра-
ботената оригинална лаборатор-
на техника за насочено функцио-
нализиране на повърхността на
мембрани с природния полимер
хитозан. Върху тези модифицира-
ни мембрани са имобилизирани
ензими като е постигнато създа-
ване на благоприятна среда за
действие на ензима. Получените
нови материали са с потенциал за
очистване на води от ендокринни
разрушители – вещества, смуща-
ващи функционирането на ендок-

продължение от стр. 13 ринната система и пораждащи се-
риозно безпокойство за здравето
на хората и за околната среда.
Проф. Манолова е ориентирала
част от изследванията си към на-
миране на оригинални решения
за използване на полимерите в
селското стопанство за създава-
не на нови материали за еколо-
гично съобразено земеделие,
произвеждащо чисти храни. Полу-
чени са нови полимерни продук-
ти, способни да улеснят хранене-
то на растенията. Предложен е
оригинален подход за получава-
нето на щадящи околната среда
средства за защита на растения
от патогенни микроорганизми.

Постиженията й са отразени в
две глави от книги и в над 120 на-
учни публикации, повечето от ко-
ито – в реномирани международ-
ни издания и са спечелили широ-
ко международно признание; до
2010 г. те са цитирани над 1500
пъти. Съавтор е на електронно по-
собие за дистанционно обучение
върху полимерни материали за
опаковане и съхранение на хра-
ни. Проф. Манолова обучава дип-
ломанти, докторанти и специали-
занти. Член е на редакционната
колегия на авторитетното между-
народно научно списание „Journal
of Bioactive and Compatible
Polymers”.

ПРОФ. ДХН АЛЯ ТАДЖЕР В
КВАНТОВИЯ СВЯТ (ALIA IN

QUANTUMLAND)
Д-р Юлия Романова,

Химически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Като всеки млад учен и за мен
дойде момента да поема стреми-
телно в безкрайното пътешес-
твие, наречено Квантова химия.
Последните години усилено се
готвя за този момент, ръководена
от пътешественика в квантовия
свят проф. Аля Таджер. Срещата
си с нея бих нарекла съдбовна,
тъй като проф. Аля Таджер и ней-
ният пъстър живот представляват
един богат наръчник за авантюра-
та, към която съм се запътила.
Ако и ти, драги читателю, си ту-
рист в научните дебри, нека раз-
листим заедно страниците на моя
пътеводител.

Входни данни с предсказуем
изход. Първото нещо, което все-
ки пътешественик трябва да знае,
е, че подготовката за пътуването
има съществен принос за успеш-
ния му завършек.

Аля Таджер е родена в София
в семейството на един от най-бе-
лежитите български юристи –
проф. Витали Таджер. Всички я
познават като любознателно и
ученолюбиво дете и това нейно
качество скоро разцъфва с най-
благодатни плодове. Тя завършва
с отличие престижната Английска
гимназия в София и още тогава
заблестява с IIро място на Между-
народната олимпиада по химия.
Водачът на отбора – проф. Пана-
йотов, до ден днешен си спомня
как тя светкавично е решавала
всички задачи по време на подго-
товката за олимпиадата. Като кан-
дидат-студент Аля Таджер естес-
твено избира СУ “Св. Климент
Охридски”. И тук тя грабва поред-

ното отличие и става първенец на
випуска по химия. По това време
във факултета съществува пио-
нерна група по квантова химия,
ръководена от проф. Н. Тютюл-
ков. Аля Таджер е силно привле-
чена от възможността за теоре-
тични разработки, позволяващи
не само да се надникне в света
на атомно-молекулно ниво, но и
да се създават нови системи с не-
конвенционални свойства. Тя се
втурва в голямото предизвикател-
ство и защитава дисертация по
теоретична химия.

Разходки в енергийната хи-
перповърхнина. Тази същинска
част от пътешествието на всеки
от нас е най-разнообразна и е
трудно да бъдат предвидени всич-
ки препятствия, а следователно и
да бъдат дадени конкретни насо-
ки за преодоляването им. И все
пак, добрият пример винаги е не-
заменим.

След аспирантурата си Аля
Таджер започва усърдно да се из-
качва в научната си кариера и по-
корява редица научни върхове. Тя

логично извървява пътя от асис-
тент в Катедрата по физикохимия
до уважаван професор по теоре-
тична химия в Софийския универ-
ситет и председател на Общото
събрание на Химическия факул-
тет. От 2002 г. ръководи магистър-
ската програма „Изчислителна хи-
мия”, а от 2006 г. – Лабораторията
по квантова и изчислителна химия.
През годините Аля Таджер води
лекционни курсове на магистри и
бакалаври като „Строеж на вещес-
твото”, „Молекулен дизайн”, „Кван-
това химия за молекулни системи”
и др. Тя е и гост-преподавател в
ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоев-
град, където успешно сътрудничи
с местните колеги. Аля Таджер е
запомнящ се лектор, който без-
спорно умее да борави с научни
метафори и с остроумни шеги и с
лекота да разкрива сложните кван-
товохимични закони пред аудито-
рията. Ето защо многобройните й
студенти я познават като изключи-
телно увлекателен и раздаващ се
лектор, който обаче взискателно
оценява тяхната подготовка по не-

леките дисциплини.
Вродената любознателност и

апетитът към трудно разрешими
проблеми определят научните ин-
тереси на Аля Таджер в разнооб-
разни и актуални тематики. Тя е
автор и съавтор в десетки публи-
кации в престижни научни списа-
ния и една монография, отнася-
щи се за луминофори, лазерни
багрила, фотосенсибилизатори,
проводящи полимери, молекулни
магнити, антиароматни молекули,
системи с биоприложение – анти-
оксиданти, лекарствени вещества
против възпаления, туберкулоза,
рак, както и самоорганизиращи се
системи от повърхностноактивни
вещества. За значимостта на ней-
ния труд и на нейните публикации
свидетелстват големия брой ци-
тати, представянето й в редица
национални и международни на-
учни форуми и успешната реали-
зация на нейни проекти. В допъл-
нение, тя е в редколегията на спе-
циализираното и ценено в бран-
ша списание „International Journal
of  Quantum Chemistry”, на
„ARKIVOC”, член на WATOC, на
борда на директорите на ISTCP
(International Society for Theoretical
Chemical Physics) и др.

Аля Таджер осъществява и на-
учни специализации и визити във
водещи научни центрове от цял
свят – Jones-Hopkins University и
Quantum Theory Project (САЩ),
Cambridge University (Великобри-
тания) и University of Newcastle
(Австралия), Leipzig Universität и
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Max-Planck Institut für Polymerfor-
schung (Германия) и Université de
Haute Alsace (Франция) и др. Тя
поддържа дългогодишно и изклю-
чително успешно сътрудничество
с групи от тези и други научни цен-
трове. Това безспорно е още ед-
но свидетелство за широката при-
ложимост и отзвук на ръководе-
ните от Аля Таджер теоретични
симулации.

Кариерно-екзокариериен ду-
ализъм. Тази част от наръчника
няма пряко отношение към науч-
ните пътешествия, но по един кос-
вен начин показва, че балансът на
интересите е още един източник
на вдъхновение.

Извън научното поприще Аля
Таджер е жена с всестранни дар-
би и интереси. И като всеки без-
спирно търсещ дух, тя страстно
им се отдава. Тя владее отлично
английски и руски, като без проб-
лем използва немски, френски и

испански. Дори тук екзотика не
липсва – през годините посвеща-
ва време и на изучаването на
японски. Като малка Аля Таджер
дълги години свири на пиано и
участва в Хенделов хор, а по-къс-
но практикува и любителски теа-
тър. Много служители на Универ-
ситета и децата им още помнят
блестящо пресъздадената от нея
роля на Пипи Дългото чорапче и
редовните детски тържества, ед-
накво забавни за малчуганите и
родителите им. Без колебание мо-
же да се каже, че между Аля Тад-
жер и изкуството съществува ин-
тимна и неразделна връзка. Тя
непрестанно участва в културния
живот на столицата и често може
да бъде срещната на опера, теа-
тър, концерт или изложба. Но пре-
ди всичко Аля Таджер е майка! Тя
влага безкрайна любов в отглеж-
дането на двете си деца и с нат-
рупания през годините опит ги
подкрепя в житейските им предиз-
викателства. Успехите им не за-

късняват и в момента те са сту-
денти в престижни английски уни-
верситети, а тя с гордост и щас-
тие разказва за тях.

Децата чудо. Тази глава от на-
ръчника показва как един пъте-
шественик в науката може и тряб-
ва да оставя трайни следи не са-
мо в писмен вид, но и в душите
на бъдещите поколения.

Безспорно Аля Таджер е един
от най-бляскавите примери в то-
ва отношение. Като създател на
магистратурата по “Изчислителна
химия” тя обучава над 30 дипло-
манти, а освен това и 9 докторан-
ти, които блестящо се реализират
по света и у нас в едни от най-
престижните научни институти. Тя
непрекъснато работи със студен-
ти кръжочници и още от рано раз-
вива в тях любов към квантовата
химия и им помага да се изградят
в научен аспект. Не случайно на
табелката на стая №528 на Хими-
ческия факултет при СУ пише:
„Стаята на децата чудо”. Там се

намира нейната работилница за
научни таланти. Тя е като втора
майка за децата чудо и ежеднев-
но получава молби за съвети от
професионален и личен характер
от настоящи и бивши възпитани-
ци от цял свят. Важно е да се от-
бележи, че в периода 2006-2011
г. Аля Таджер ръководи едновре-
менно 5 докторанти, което пред-
вид сложната ситуация с българ-
ското висше образование и отли-
ва на младите от науката е истин-
ско постижение. Ето защо напъл-
но заслужено през 2011 година
Аля Таджер печели престижната
награда “Питагор” за най-успешен
ръководител на докторанти.

И така, драги читателю, въо-
ръжена с незаменим пътеводител
и много хъс, съм готова да поема
по моя път. Желая успех и на теб
и нека някой ден, когато се срещ-
нем, и ние да можем да се похва-
лим с толкова успешно и вълну-
ващо пътешествие като това на
проф. Аля Таджер. На добър час!

ПРОФ. Д-Р ЕВА СОКОЛОВА:
АКО СИ УМЕН, БЪДИ

ТРУДОЛЮБИВ КАТО ПЧЕЛА
Проф. дхн Борислав Тошев,

Химически факултет на СУ "Кл. Охридски"

През 2001 г. излезе от печат
„Химична термодинамика” – пър-
вият български учебник по една
специфична и сложна материя,
представена достатъчно разбира-
емо за студенти по химия и спе-
циалисти с друг профил. Авторът
на тази книга, построена изцяло
върху метода на Гибс във фено-
менологичната термодинамика,
бе д-р Ева Соколова, професор
по физикохимия в Химико-техно-
логичния и металургичен универ-
ситет в София.

За мото на тази книга профе-
сор Ева Соколова бе избрала „Si
sapis, sis apis” (ако си умен, бъди
трудолюбив като пчела). Вероят-
но това не е пълната рецепта за
успеха на творческата личност –
несъмнено към  трудолюбието
трябва да се добавят родолюбие,
почтеност, предприемчивост и
любознателност и тогава това ще
бъде амалгамата от човешки ка-
чества, които могат да осигурят
достоен и пълноценен живот на
всеки, който я пази в душата си.

Проф. Ева Соколова притежа-
ва тези качества в пълна степен
и затова се радва на уважението
на нашата физикохимична коле-
гия в професионален план и на
широки обществени кръгове – в
публичен план.

Ева Соколова е известен елек-
трохимик. Нейните изследвания
са в областта на електрохимична-
та корозия – тя изследва  различ-
ни класове кислородсъдържащи
органични съединения с оглед на
механизма на тяхното електрохи-
мично разграждане. В частност
получените резултати са от зна-
чение за развитието на неконвен-
циалните източници на ток, меж-
ду които най-важни са горивните
елементи.

Електрохимичната научна те-

матика на проф. Соколова й оси-
гури международна известност. Тя
е участвала с успех в редица на-
учни инициативи в Германия, Ру-
сия и Полша. В Алманаха на бъл-
гарските хумболтианци (2011) на-
учните постижения на проф. Со-
колова са определени по следния
начин: „установен е механизмът
на електроокисление и влияние-
то на природата на кислородсъ-
държащи органични съединения
върху него; от всички изследвани
структурни параметри най-същес-
твено влияние върху механизма
на окисление оказва броят водо-
родни атоми при алфа-въглеро-
ден атом; съществена  роля в про-
цесите  играе деструктивната хе-
мосорбция  в двуслойната област;
показано е влиянието на приро-
дата на различни инхибитори вър-
ху защитното им действие при ко-
розия на метали”.

Много поколения студенти в
Химикотехнологичния и металур-
гичен университет в София са по-
лучили физикохимичната си под-
готовка от лекциите на проф. Со-
колова. В качеството ми на титу-
ляр на курса по физикохимия в
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски” в продължение на
няколко години бях ангажирал
проф. Соколова с лекции по елек-

трохимична кинетика, част от кур-
са по физикохимия, и по този на-
чин студентите от Университета
имаха шанса да се запознаят с та-
зи сложна материя от първокла-
сен специалист в областта.

Известно е, че навсякъде по
света интересът на младите по-
коления към природните науки на-
малява. В съвременната наука за
образованието се предлагат раз-
лични рецепти за повишаване на
мотивацията на младежта за изу-
чаване на природните науки и ма-
тематиката. Между най-старите и
най-ефективните инструменти за
поддържане на интереса и за кул-
тивиране на природонаучната
грамотност е популяризацията на
науката. Прочутите популяризато-
ри на науката, оказали влияние
върху цели поколения млади хо-
ра, не са много. Това са хора, ко-
ито познават науката в дълбочи-
на и в същото време имат дарба-
та да пишат вдъхновено и увли-
чащо. У нас най-старите поколе-
ния са се увличали от съчинения-
та на Фламарион или „Историята
на една свещ” на Фарадей. Поко-
ленията след последната светов-
на война четяха Перелман с не-
говите „Занимателна физика”,
„Занимателна математика”, „За-
нимателна минералогия” или Лун-

кевич с неговата „Занимателна
биология”, или Ферсман с негова-
та „Занимателна геохимия”, или
Воронцов-Веляминов с неговите
„Очерки за Вселената”. После в
1961 г. се появи „Корозия” на
Светла Райчева, с която Ева Со-
колова дълги години бе в тясно
сътрудничество.

Днес Ева Соколова е между
най-добрите български популяри-
затори на науката. Тя написа по-
редица от книги – „Конгресът на
металите”, „Детството на химия-
та”, „Какво разказа белият лист”
– книги за деца, които се радват
на добър прием не само в Бълга-
рия, но и в много други страни.

Приех да напиша няколко ре-
да за Ева Соколова и нейното
творчество с радост – случи се та-
ка, че бях рецензент на повечето
от нейните учебници и учебни по-
магала. Бях рецензент и на Цве-
танка Живкова – дъщерята на Ева
Соколова, която пое пътя на май-
ка си – сега д-р Живкова е доцент
по физикохимия във Фармацев-
тичния факултет на Медицинския
университет в София. Участвал
съм и в обществените дискусии,
които организира Гражданският
форум „Българка” – една непра-
вителствена организация, която
под ръководството на Соколова
има своя съществен принос в съз-
даването на нова България.

Би било чудно, ако такъв чо-
век на науката и публична фигу-
ра като проф. Соколова няма сво-
ите любими занимания вън от
професията. Приятелите на Ева
знаят, че тя се увлича от броди-
ране и има богати колекции от
картички и картини със слънчог-
леди и статуйки на дакели. Днес
Ева Соколова се радва на трима
внуци и две правнучки.
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По една класификация на лич-

ностите тя е от групата на звезди-
те – излъчват енергия и дълго се
помни това, което казват и правят.
Като активен и отговорен профе-
сионалист, който поставя високи
критерии първо към  себе си,
проф. д-р инж. Живка Овчарова,
директор на Института по инфор-
мационен мениджмънт в инже-
нерството и на Центъра по вирту-
ално инженерство към Машино-
строителния факултет на Техно-
логичния институт в Карлсруе,
най-новият доктор хонорис кауза
на ТУ – София, отскоро член на
редакционния съвет на сп. „Нау-
ка”, има значителен принос за из-
граждането на Немския факултет
и за популяризиране на ТУ – Со-
фия, пред германската обществе-
ност – политици, преподаватели,
учени, представители на бизнеса.
Дейно изпълнява функциите си на
координатор на проекта ФаГ-
ИОПМ от страна на Технологичен
институт Карлсруе и е член на
настоятелството на ТУ. Неоцени-
ма е нейната подкрепа при съз-
даването на Центъра по виртуал-
но инженерство с осигуряване на
апаратура за над 50 000 евро.

Проф. Живка Овчарова е из-
тъкнат учен в областта на вирту-
алното инженерство. Автор е на
над 110 научни публикации на ан-
глийски, немски, български и рус-
ки в книги, сборници и научни спи-
сания с висок рейтинг, както и на
над 70 доклада на международни
конференции, семинари и в индус-
триални фирми. Смята, че човек
трябва да е в баланс със себе си,
за да даде най-доброто и да пока-
же на какво е способен и че има
много възможности да усещаш жи-
вота с всичките си сетива. Обича
поезията, защото и помага в труд-
ни моменти. Повече за проф.
Овчарова ще научите от отговори-
те на зададените й въпроси:

Казвате, че смисълът на
живота е в активната дей-
ност. Това ли е Вашата кауза?

Искам да оставя следа, която
да допринесе в положителен сми-
съл за възпитанието и обучение-

то на младите хора, а също и да
покаже, че с Техническия универ-
ситет – София, е свързана една
личност, дала най-доброто от се-
бе си за неговото развитие. Човек
оставя диря през целия си живот
и трябва да бъде последовате-
лен. Това, което правя, и това, ко-
ето съм, е в действителност мое-
то последователно развитие. То
започна в Техническия универси-
тет – София, когато бях на 18
години, за да премине през много
други етапи, за да се връщам от
време на време в него и да оста-
вям своите положителни приноси.
Защитената през 1992 г. дисерта-
ция в ТУ послужи като база за по-
лучаване на втората докторска
степен в Германия; ако не бях за-
щитила в Дармщат, нямаше да
стана професор и т.н. Нещата са
свързани логично и аз държа та-
зи последователност да се забе-
лязва, защото нищо не е случай-
но, а резултат от това, което пра-
виш непрекъснато.

Как човек може да е толко-
ва отдаден на една кауза?

Като вярва в нея! Като поста-
вя пред себе си много високи
изисквания и критерии за качес-
тво и човечност. Да си вършим ра-
ботата както трябва, да бъдем
честни пред себе си и другите, да
можем да носим отговорност. Аз
съм човек, който дава пример и
изисква първо от себе си, а после
от останалите. Не говоря за пра-
вене на кариера, говоря за про-

фесионално развитие. За мен има
само една посока – напред, защо-
то човешкият живот има само ед-
но измерение – времето.

В  едно стихотворение
Станка Пенчева пише: „Сама
жена на път / това е риск и не-
удобство / в този свят все
още мъжки”. Все още ли е мъж-
ки светът на науката?

Тя е любимата ми поетеса. Ко-
гато имам трудни моменти, си
припомням две нейни стихотворе-
ния. През последните години осо-
бено светът се промени. Все по-
вече жени имат присъствие и мно-
го добри резултати в науката.
Причината е, че се подобриха ус-
ловията на живот и жените са по-
разкрепостени, отколкото в мина-
лото. Промени се и виждането на
обществото по отношение роля-
та на жената, но аз не съм феми-
нист и не противопоставям поло-
вете. В съвременното общество
жените навлизат по-масово на от-
говорни длъжности в администра-
цията и в науката също. В инсти-
тута, който ръководя, около 40%
са жени, което е все още изклю-
чение в Германия. Не всички са
научни сътрудници, но аз препо-
давам и изследвам в една област,
в която визуалното се смесва с
техническото и която е много ат-
рактивна за жените, защото в нея
те виждат лична перспектива за
професионално развитие. Шесто-
то и седмото чувство е по-силно
развито при жените.

Седмо чувство?
Както знаете, шестото чувство

е интуицията, а седмото – въз-
можността човешкият мозък мно-
го по-активно и по-организирано
да възприема и обработва инфор-
мацията. Петте сетива възприе-
мат информацията от външния
свят, единствената възможност
човешкият мозък да бъде дирек-
тно включен във възприемане на
информация е седмото чувство.

Какви са особеностите на
комуникацията във виртуал-
ната реалност?

Човешката комуникация във
виртуална среда винаги се осъ-
ществява на базата на техничес-
ките средства, които участват в
тази комуникация. Връзката меж-
ду хората във виртуална среда е
опосредствена, защото самата
виртуална среда се синтезира от
компютрите. Това е възможност
да се обсъждат теми, които по
друг начин не могат, защото не се
виждат или не ги познаваме. Вир-
туалната среда разширява въз-
можността за възприятие на хора-
та. Такъв вид комуникация не се
случва само в областта на науч-
ните изследвания, но и в ежедне-
вието, чрез социалните мрежи. С
тези върхови технологии хората
имат необходимост да общуват по
целия свят независимо от въз-
раст, пол, професия, религия, въз-
питание. Това научно и техничес-
ко решение да се комуникира във
виртуална среда, като се вземат
предвид всички сетива, е нещо с
много голямо значение за социал-
ните мрежи.

Какъв е смисълът?
Защо го правим ли? В реалния

свят живеем така, както сме живе-
ли милиони години, но в областта
на космическите изследвания, за
да се изпращат експедиции и еки-
пи, които трябва да пътуват десет-
ки години, е жизнено необходима
виртуална реалност с участието на
всички сетива. Важно е те да се
чувстват като на Земята, за да усе-
щат връзката със своя реален
свят. Има много възможности да
усещаш живота с всичките си се-
тива и това да те прави щастлив.

Д-Р РАЙНА ФИЧОРОВА:
БЪЛГАРКАТА, КОЯТО
НАПРАВИ НАУЧНА
КАРИЕРА В БОСТЪН

Д-р Велиана Христова

Над 300 учени от цял свят об-
съждаха в София най-новите пос-
тижения в борбата срещу вирус-
ните болести на състоялата се
от 8 до 11 май 2011 г. в София
24 конференция на Международ-
ната организация за антивирус-
ни изследвания. По традиция пре-
ди официалното откриване на
конференцията има встъпителен
доклад, който тази година бе по-
верен на българката д-р Райна
Фичорова. Тя работи с огромен ус-
пех в „Харвард медикъл скул” в
Бостън – САЩ, където ръководи
собствена Лаборатория по гени-
тална биология за изследвания
на заболяванията, предавани по
полов път. Поканена е там, след
като докладва на конгрес научни-
те си изследвания у нас. Успехът
на нейните проекти и научни пуб-

и по данни от 2009 г. всеки ден се
появяват 7000 нови.

Райна Фичорова е родена в
Пазарджик. На труд и любов към
медицината и науката са я научи-
ли родителите й – също лекари,
постигнали висините на професи-
ята. Майка й – д-р Петя Начева,
дълги години е била началник на
Вътрешно поликлинично отделе-
ние в Пазарджик, а баща й – до-
цент д-р Нако Начев, е основате-
лят на ортопедичната помощ в
Пазарджишки окръг и първото ор-
топедично-травматологично отде-
ление в града. Той вече не е меж-
ду живите, но делото му се про-
дължава от много негови способ-
ни ученици и е взето решение кли-
никата в Пазарджик да носи него-

ликации й  донасят съответното
финансиране, академично пови-
шение и хабилитация. Темите,
върху които работи, са вирусните
заболявания, предавани по полов
път. Работата й е свързана осо-

бено с женските полови вирусни
заболявания, които – оказва се,
най-често проникват в организма
през различни гъбични инфекции.
И, разбира се – СПИН, чиито но-
сители в света са 33,3 млн. души

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЖИВКА
ОВЧАРОВА:  ЗА МЕН ИМА
САМО ЕДНА ПОСОКА –

НАПРЕД
(интервю на Лидия Недекова

от Техническия университет – София,
с проф. Живка Овчарова)

продължава на стр. 17
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вото име.
Райна Фичорова завършва

Медицинския университет в Со-
фия, където още като студентка
започва да се занимава с научни
изследвания и впоследствие за-
щитава дисертация за научната
степен „доктор”. Научният й ръко-
водител – проф. Людмил Наков
(вече покойник), е обучил много
лекари в духа на традициите на
научната школа, създадена в Ме-
дицинската академия от акад. Ме-
тодий Попов и продължена от
акад. Радой Попиванов.  Д-р Фи-
чорова смята, че е човек, роден с
късмет, тъй като навлиза в наука-
та още като студентка в научен
кръжок – една чудесна форма и
възможност за студентите, къде-
то  работи през всичките 5 години
на следването си. Добрата подго-
товка, която получава в Медицин-
ския университет в София, рабо-
тата по дисертацията и научното
ръководство, което получава, до-
като я прави, й помагат успешно
да прилага в САЩ наученото в
България. Разбира се, с много
труд!

Научните си изследвания бъл-
гарката финансира с помощта на
проекти – към национални инсти-
туции на здравеопазването в САЩ
и фондации.  Смята, че човек
трябва да е предприемчив, да
търси, да е работлив. Това е шан-
сът за успех. А преподавателска-
та дейност е за удоволствие и за
чест.

В лабораторията си д-р Фичо-
рова назначава и обучава само
млади хора – амбициозни и тру-
долюбиви. Назначавала е някол-
ко пъти българи и е много довол-
на от тяхната работа – твърди, че
българите по принцип се изявя-
ват много добре в чужбина. Сега
има няколко новофинансирани
проекта, два от тях са свързани
с най-често срещаното невирус-
но венерическо заболяване – то
се причинява от едноклетъчия
паразит „трихомонос ваджина-
лис”. Много жени страдат от тази
инфекция, без дори да знаят, за-
щото тя протича без симптоми, но
е много вредна за репродуктив-
ната функция на мъжете и жени-
те. Лекува се с антибиотици, но
има нарастваща резистентност и
затова изследванията в тази об-

продължение от стр. 16 ласт са голям приоритет за на-
родното здраве. Единият от про-
ектите е свързан с вируси, които
живеят вътре в този паразит „три-
хомонос”. Това е нещо ново и не-
изследвано. Има и един съвсем
нов проект за пробиотик – ще по-
лучават бактерии, които да се да-
ват на жените, за да предотвра-
тяват венерически заболявания
и възпалителни състояния. Ней-
на статия върху преждевремен-
ните раждания заради възпали-
телни заболявания и с нормална
микрофлора предизвикала голям
интерес. Как ще се развие пло-
дът зависи в голяма степен от то-
ва, какви бактерии носи майката
– те се отразяват не само по вре-
ме на износването, но и след
раждането. Тези изследвания са
много важни, защото процентът
на засегнатите деца расте, те
имат големи проблеми, които ги
мъчат цял живот. Екипът на бъл-
гарката работи и върху търсене-
то на ефикасно средство за про-
филактиката срещу СПИН .
Изследват се нови препарати, но-
ви пробиотици.

Д-р Фичорова не е прекъсва-
ла никога връзките си с Бълга-

рия. Особено тесни контакти под-
държа с Института по микробио-
логия „Стефан Ангелов” при БАН.
Смята, че там има много интерес-
ни постижения,  публикации и
добри кадри. Контактува и с мла-
ди учени от института. Учудва се
как учените у нас успяват да се
справят при тази криза, която се
усеща не само в България. Засе-
га не крои планове за връщане-
то в България – всичко зависи от
възможностите за работа. Нико-
га не е спряла да обича родина-
та си, да вярва, че тук може да
се прави наука и се прави наука.
При това – добра. Не се откъс-
нала от България и казва, че ви-
наги си остава пазарджиклийка.

Децата й също са в САЩ, но
не са се ориентирали към меди-
цината. Единият й син е завър-
шил магистратура по физика и
сега прави докторска дисерта-
ция. Другият й син е завършил
политология и международни от-
ношения и сега е в началото на
кариерата си. Те си идват всяка
година в България и съвсем не
са забравили корените си. Като
майка  си!

ПРОФ. Д-Р НАДКА БОЯДЖИЕВА:
"ЖИВОТЪТ СЕ ИЗМЕРВА С
ДИРЯТА, ПОСТИЖЕНИЯТА И

ПРОГРЕСА, КОЙТО ОСТАВЯМЕ
НА ХОРАТА"

Владимир Найденов – магистър-фармацевт,
член на УС на БСК и БТПП

Проф. д-р Надка Бояд-
жиева, дмн, е единствена-
та  жена – ръководител на
Катедрата по фармаколо-
гия и токсикология на Меди-
цински факултет, МУ-Со-
фия, в 65-годишната й ис-
тория. Познавам Надка от
студентството – тя  беше от-
личник на медицинския
курс, обществено активна,
ползваше се с уважение
сред колегите и преподава-
телите ни.

Родена и израснала в
добро и образовано семей-
ство в гр. Ботевград, тя от
малка е не само отлична
ученичка – първенец на гимнази-
ята, но и артистка – рецитирала в
конкурси  всички стихотворения и
поеми на Хр. Ботев, Хр. Смирнен-
ски, Н. Вапцаров, П. Пенев, Д. Да-
мянов, Роберт Бърнс и др.,  била
е кореспондент на вестник “На-
родна младеж” и една от водещи-
те на градския радиовъзел.

Приета е за студентка по ме-
дицина и още в първи курс  пода-
ва молба да стане кръжочник. 5-6
години като студентка и стажант-
лекар работи в екипите на Катед-
рата по съдебна медицина. Надя
е председател на кръжока, пред-
седател на клубовете за Младеж-
ко научно творчество в Медицин-
ска академия и председател на
медицинския клуб. Тя е асистент
и главен организатор на незабра-
вимата за нас – участниците, Пър-
ва национална младежка конфе-
ренция на ТНТМ в медицината
през 1974 г. Същата година д-р
Надка Бояджиева получава вто-
рия си златен медал с правител-
ствено отличие за приноси в мла-
дежкото научно творчество.

Спечелва конкурс за асистент

в Катедрата по фармакология и е
поканена от известния български
учен проф. д-р Димитър Пасков
да работят заедно. Това е нача-
лото на непрекъснатия до днес ус-
трем на проф. Бояджиева за прог-
рес в науката и образованието и
в името на здравето. Тя е аспи-
рантка на проф. Пасков, защита-
ва дисертация рано (1977) за док-
тор по медицина и по-късно за
„доктор на медицинските науки”.
Надка Бояджиева получи звани-
ето доцент през 1990 г. и през
1996 г. стана професор. Ръково-
дител на Катедрата по фармако-
логия е през периода 1990-1993
г. и отново от 2000 г. досега.

През януари 1993 г. д-р Бояд-
жиева спечели с индивидуален
научен проект голям междунаро-
ден конкурс и замина за 3-годиш-
ни научни изследвания. След зав-
ръщането си в България продъл-
жи сътрудничеството с колегите
от САЩ. Въпреки изгодните пред-
ложения за работа проф. Бояджи-
ева отказа да напусне България.
Последният от спечелените от

нея изследователски конкурси у
нас и в чужбина е особено значим.
Проф. Бояджиева е партньор в
проект към ЕК, свързан с вирту-
алната медицина, с който Меди-
цинският университет – София, се
нареди след водещите страни,
разработващи тази иновативна
област.  С участието на проф. Бо-
яджиева е спечелен през 2009 г.
и един от големите 10-годишни на-
учни проекти към Националните
институти по здравето на САЩ –
Мерит грант, определен за  науч-
ни екипи със значими постижения.

Проф. Бояджиева е надарена
да чете лекции и да увлича в на-
учните си изследвания студенти,
асистенти и докторанти. Тя е един
модерен преподавател, който из-
ползва съвременни форми на
преподаване. Развива две нови
направления/лаборатории в ка-
тедрата – по експериментална
невроендокринология и по ембри-
отоксичност  с  токсикология .
Проф. Бояджиева има приноси  и
в областта и на алтернативната
медицина с фитотерапия.

Публикувала е над 500
научни статии, книги и ма-
териали в областта на ме-
дицинска наука, образова-
ние и здраве; автор е на па-
тент за лекарство и 6 изоб-
ретения, ръководител/съиз-
пълнител на над 40 наши и
международни (САЩ и
Европа) проекти. Значими
са приносите й в областта
на нови лекарства, невро-
науки, ендокринология ,
наркомании и алкохолизъм,
имунология. Прогресът със
стволови клетки в нейната
работа е огромен – с бъде-
ще за лечение на ракови за-

болявания. Тя е първата в света,
диференцирала от стволови клет-
ки фенотип на мозъчни невронал-
ни клетки, които функционират,
произвеждат и секретират бета-
ендорфин и ги трансплантират ек-
спериментално с цел лечение на
тумори. Проф. Бояджиева първа
преди 15 години постави въпроса
за фармакогенетика/фармакоге-
номика у нас, а сега напоследък
учи младите на епигенетика и из-
дава книги в това направление.
Нейните трудове са цитирани в
международни книги и списания.

Броят на кръжочниците, док-
торантите и специализантите,
обучавани от проф. Бояджиева у
нас е над 50 и над 30 – в САЩ.
Нейни ученици са известни в на-
уката и образованието специа-
листи в света. Това, с  което впе-
чатлява проф. Бояджиева, са ог-
ромните грижи и труд, давани от
сърце за прогреса на младите в
науката и образованието.  Като
ръководител на Катедрата по
фармакология  и токсикология тя

продължава на стр. 18
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ДИЛЯНА ПАНЕВА –
МЛАДАТА

НАНОМАГЬОСНИЦА
Елена Панова,

зам.-главен редактор на сп. "Обекти"

С младата българска надежда
Диляна Панева Панева се запоз-
нах миналата година по повод ра-
ботата й в областта на полимери-
те и нанотехнологиите, която през
2010 г. й донесе и престижната
награда „Питагор” на МОМН. До-
като си говорехме между блоко-
вете на БАН, лъчезарното и вина-
ги усмихнато момиче ми сподели
колко е трудно да си млад (а и не
само) учен в България днес. „Чо-
век трябва да е много луд, за да
остане – много патриот, което май
е същото. Аз засега смятам още
да се боря. Имам още ентусиа-
зъм”, настоя тя. За нас, останали-
те, това е хубава новина – защо-
то Диляна е един от най-добрите
български специалисти, които се
опитват да направят света по-доб-
ро за живеене място.

Гл. ас. д-р Диляна Панева е ро-
дена на 12 април 1977 г. в София.
Завършва средното си образова-
ние в 145 СОУ „Симеон Радев”.
Продължава да учи в Химикотех-
нологичен и металургичен уни-
верситет – София, в специалност
„Химични технологии” с направле-
ние „Технология на органичния
синтез”. През 2001 г. се дипломи-
ра като магистър, като дипломна-
та й работа е разработена под ръ-
ководството на гл. ас. Анелия
Маврова. Между 2002 и 2004 г. е
редовен докторант в лаборатория
„Биологично активни полимери”
към Института по полимери при
БАН с научни ръководители чл.-
кор. дхн Илия Рашков и проф. дхн

Невенка Манолова. През 2004 г.
получава и заветната степен док-
тор.

Между 2005 и 2006 г. Диляна
получава възможността да специ-
ализира в лаборатория „Полимер-
ни и композитни материали” в
Университета на Монс в Белгия.
Възхитена е от работата си с чуж-
дестранните колеги и продължа-
ва да си сътрудничи с тях и до
днес в разработката на нови на-
ноструктурирани и наноразмерни
материали. През 2005 г. е назна-
чена като химик в лаборатория
„Биологично активни полимери”,
където през 2007 г. получава и на-
учната степен н.с. I ст. (гл.ас. –
бел. ред.)

Разработките на Диляна са в
една авангардна не само за Бъл-
гария, но и изобщо за света об-
ласт – получаването на нови на-
ноструктурирани и наноразмерни
полимерни материали. Тя и коле-
гите й работят с природния поли-
мер хитозан и неговото полиам-

фолитно производно N-карбокси-
етилхитозан, с акрилни хомо- и
съполимери и с хидролитично
разградими и биосъвместими по-
лиестери.

Основният интерес на Диляна
е получаването на нови материа-
ли от полиелектролити, чиито уни-
кални свойства имат приложение
в медицината. С хитозана тя и ко-
легите й работят върху нови на-
чини за лечение на рани. От него
те извличат влакна, с които се
правят специални превръзки, чи-
ито антибактериални свойства и
способност да спират кървенето
засега нямат аналог. Допълните-
лен плюс на тези превръзки е и
че способстват заздравяването на
тъканите без белези.

Друга разработка на д-р Пане-
ва са полимерните лекарствени
носители с контролирано отделя-
не на активната субстанция. „Едно
много интересно свойство на по-
лиелектролитите е, че ако смесим
водните разтвори на една поло-

жително и една отрицателно на-
товарена макромолекула, се по-
лучава нов материал, който не е
разтворим във водна среда, –
обясни тя в интервю пред сп.
„Обекти”. – В зависимост от при-
родата на полимерите той може
да е разтворим в алкална или ки-
села среда. Така получаваме чув-
ствителни на промените в окол-
ната среда хидрогелове. Те са ин-
тересни с това, че в тях може да
бъдат имобилизирани лекарстве-
ни вещества, които да реагират на
определени параметри на околна-
та среда – било то температура
или pH на средата”. По този на-
чин медикаментите може да се от-
делят например само в чревната
система или стомаха, като така
контролирано въздействат върху
локални проблеми, каквито са
например раковите тумори, без да
влияят излишно на околните тъ-
кани.

Въпреки успехите си и между-
народното признание, което полу-
чава, д-р Панева засега няма на-
мерение да напуска родните на-
учни среди. Цялото си време раз-
пределя между лабораторията и
обучаването на нови млади спе-
циалисти. „Нямам много свобод-
но време за забавления – споде-
ли тя. – В момента най-важното
за мен и колегите ми е да се спра-
вим в ситуацията такава, каквато
е, и да покажем и на другите мла-
дежи, че има смисъл да се рабо-
ти”.

АЛЕКСАНДРИНА АЛ
ДЖАСЕМ – КРАСИВОТО

ЛИЦЕ НА НАУКАТА ЗА 2011
Ася Чанева

Александрина Ал Джасем е на
24 години. Тя е победителят на V
българско издание на конкурса
„FameLab” – Лаборатория за сла-
ва, което търси новите лица на на-
уката.

Александрина е много сериоз-
на в търсенията си по отношение
на биологията, но това, с което те
грабва още щом я зърнеш, е ней-
ната екзотична красота и посто-
янната й усмивка. Завършила е
молекулярна биология в СУ „Св.
Климент Охридски”, а в момента
прави магистратура по генетика.
Любовта й към биологията е още
от VІІ клас, когато печели ІІ място
на олимпиадата по биология, ко-
ето й отваря вратите на НПМГ
(Национална природо-математи-
ческа гимназия – София), която
завършва с успех 5,99.

Освен вота на журито на кон-
курса „Famelab” Аля, както я на-
ричат приятелите й, спечели бе-

ДНК, така и ДНК от своя „близнак”
– например двата му бъбрека да
имат клетки с различно ДНК.

Изследването на хората – хи-
мери от науката е важно не само
за генетичните изследвания, но и
за криминалистиката (тъй като на-
мерено на местопрестъплението
ДНК може да не съвпада с това
на фактическия извършител).
Освен това повдига и морално-
етични въпроси, свързани с май-
чинството и бащинството.

Освен от генетика Аля се ин-
тересува от арахнология – наука-
та, която изследва паяците. Тя са-
мата отглежда от 12 години жен-
ската тарантула Арение, която е
станала вече и любимец на всич-
ките й приятели. Името Арение
идва от френски и означава бук-
вално паяк. Най-хубавото в от-
глеждането на такъв домашен лю-

продължение от стр. 17

даде път и прогрес на много хо-
ра.

Проф. Бояджиева е експерт,
член на комисии, журита, на Спе-
циализирани съвети у нас и уни-

верситети в чужбина. Радетел за
общественото разбиране за нау-
ката, тя често изнася лекции в съ-
ботните медицински симпозиуми
в БАН. Достойно представя Бъл-
гария на лекциите си по света.

Вечно усмихната, лъчезарна,

МЛАДИТЕ В НАУКАТА

запелационно и вота на публика-
та с атрактивното представяне на
темата си: „Хората – химери” или
по-точно – индивиди, които са ре-
зултат от тетрагаметен химери-
зъм. Може би никога не сте чува-
ли за естествения химеризъм (за
разлика от изкуствения, постигнат
чрез генно инженерство), но при
това ембриогенетично явление по
време на вътреутробното разви-
тие двама разнояйчни близнаци

се обединяват в изграждането на
един общ организъм на един мно-
го ранен етап от ембрионалното
развитие. След раждането е въз-
можно индивидът да няма никак-
ви външни белези за това, но е
възможно да има различни очи
(но не всички хора обаче, които
имат различен цвят на очите, са
химери). Човекът – химера може
да има органи в тялото си, чиито
клетки съдържат както негова продължава на стр. 19

спокойна, много преданна на се-
мейството си, проф. Надка Бояд-
жиева е постигнала всичко с труд
и вродени способности. Смята, че
„животът се измерва не със зва-
ния, а със знания, с дирята, пос-
тиженията и прогреса, които

оставяме на хората”.  Ако тряб-
ва да я охарактеризираме с ня-
колко думи, то това са: енергич-
ност, интелигентност, почтеност и
образованост.
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бимец е, че може да бъде оста-
вен без наблюдение и храна ме-
сеци, без да се притеснявате, че
това ще му навреди, тъй като па-
яците могат да живеят, без да се
хранят до три-четири месеца. Аля
обаче не експериментира с тези
способности на Арение и редов-
но я храни със скакалци, мухи и
малки бели мишлета. Средно вед-
нъж годишно Арение си сменя ко-
жата и тогава настава истински
бой между приятелите на Аля, за-
щото всеки иска да си има вкъщи
такава.

Друга страст на Аля е радио-
то – от три години тя е постоянен
сътрудник на младежкото преда-

ване „АЛАРМА” на програма
„Христо Ботев” на БНР. Аля приз-
нава, че опитът й пред микрофо-
на много й е помогнал в предста-
вянето на „FameLab”.

Важно място в живота на Аля
е нейната вяра – тя е осъзната
християнка: „Вярвам, че науката
не противоречи на християнство-
то, все повече учени по света от-
криват Бог.” Част от наградите на
Александрина от конкурса за ко-
муникация на наука „FameLab” е
годишен абонамент за сп. „Наука”
и покана за членство в СУБ.

Освен всеобщото признание
на таланта й да представя наука-
та по интересен и достъпен начин,
голямата награда за Аля беше
участието й на местния Фестивал

на науката и Международния фи-
нал на „FameLab” в Челтнъм, Обе-
диненото кралство. Той се прове-
де от 8 до 12 юни и събра млади
учени от 14 държави от Европа,
Африка и Азия.

Въпреки че там Аля не можа да
се пребори със силната конкурен-
ция за призово място, тя се върна
въодушевена и доволна от контак-
тите си с колеги от чужбина. Освен
на финала на конкурса „FameLab”,
в Челтнъм Аля присъства на мно-
го лекции и уъркшопи, презента-
ции на научни списания. „Това за
мен е изключително ценен опит,
тъй като конкурсът се провеж-
да на много високо ниво и събира
елитни млади и утвърдени учени
от различни области. Запознах

се с Роджър Хайфийлд – главен
редактор на списанието „The
New Scientist” – най-голямото сед-
мично списание за наука и техно-
логии, както и с Робърт Уинстън
– пионер в ин витро изследвания-
та, специалист по фертилност
и един от най-известните кому-
никатори на наука в света. (Той
е водещият на известния филм на
ВВС „Човешкото тяло”, показван и
в България – бел. авт.) Участие-
то ми във „FameLab” затвърди
желанието ми да се занимавам не
само с наука, но и с нейната ко-
муникация, тъй като това е един-
ственият начин да съчетая приз-
ванията си – на биолог и на жур-
налист” – казва чаровницата.

СВЕТЪТ И ЖИВОТЪТ
СПОРЕД... МИЛЕН

Ивайло Славов,
Форум Демокрит

Светът и животът според Ми-
лен са ....ХИМИЯ.

Милен е Милен Богданов. Ми-
лен Богданов е химик и според не-
го всичко е химия, разбирай – в
т.ч. светът и животът. Имахме кра-
тък спор с него, тъй като аз пък
твърдя, че всичко е физика (защо-
то съм физик). Спора решихме
бързо, на маса, в полза на... би-
рата.

Но нека ви представя Милен.
Милен не е химик, просто ей та-
ка. Той е главен асистент в катед-
ра „Органична химия” в Химичес-
кия  факултет на СУ  „Св. Кл .
Охридски” и доктор на науките.
Как на кои науки? Естествено – по
химия! Ще пропусна телеграфно
сухата, но важна информация, че
гл.ас. д-р Богданов има десетки
публикации в наши и чужди науч-
ни списания с добра цитируемост,
че всичките му дипломанти са за-
щитили с отличен, че има две ус-
пешни специализации в Герма-
ния, че основните му професио-
нални интереси са в областите на
финия органичен синтез за цели-
те на фармацията и на йонните
течности, като перспективна въз-
можност за синтез на природосъ-
образни и чисти вещества, щадя-
щи околната среда.

През 2009 г. Милен беше но-
миниран за наградата за млад
учен „Питагор”, а през 2010 г. спе-
чели наградата на Столична об-
щина за най-добър млад учен. А
през 2011 г. той за малко се раз-
мина със златото в петия конкурс
“FameLab”, но зае престижното
второ място. Тъкмо там се запоз-
нах с него. Представянето му на
подборния кръг и на финала бе-
ше едно от най-добрите, на които
съм ставал свидетел. Уверен,
ясен, точен, напълно разбираем,
с перфектен език на тялото в под-
крепа на думите. Той беше пър-
вият учен, участник в този кон-
курс, който и в двата тура напра-
ви кристални (до прозрачност и
звънтеж) аналогии между химич-
ни процеси и процеси в общество-
то и междуличностните отноше-

ния. И не случайно един от изтък-
натите членове на финалното жу-
ри – доц. Леандър Литов, каза, че
е чувал за всякакви теории за об-
ществото, но за химическа – за
пръв път.

Много лесно му станах фен.
Първо, защото и аз споделям иде-
ята, че светът ни е донякъде
фрактален – едни и същи прин-
ципи, идеи, структури, в същнос-
тта си се повтарят от най-ниското
до най-високото ниво на органи-
зация на света. Второ, представя-
нето му беше солидно и атрактив-
но, каквото е и пред студентите
му. Студентските мнения във фо-
румите го издават като един от
любимите преподаватели на мла-
дите химици. Трето, използване-
то на точно тези сравнения и ана-
логии автоматично го нарежда
сред представителите на рядка-
та порода млади учени със соб-
ствена гражданска позиция. Прос-
то му пука какво се случва с нау-
ката у нас, защото е избрал да ос-
тане тук. Засега.

Не мисля, че от думите ми до-
тук сте придобили пълна предста-
ва за Милен. За човека с широко
скроена душа и усмивка, с тънко
чувство за хумор, колоритната лич-
ност с много роли, извън химията:
фотограф, планинар, бриджор, ко-
лоездач, рокаджия, фен на Прат-
чет (който също има своя особен
поглед към Света... на Диска). И
ако не сте го срещали, няма да ме
разберете. Е, абсолютно резонен
е въпросът ви, защо изписа тол-
кова думи, като няма да те разбе-
рем. Пък и с това претенциозно
заглавие!? Веднага ставам вашия
гид в света и живота през очите на

Милен. А през очите на Милен са
минали снимките, които той е нап-
равил. Очите – точен филтър, кой-
то открива навън красивото и чуд-
ното, което най пасва на нашето
“отвътре”.

Напишете името му в някоя
търсачка и разгледайте внимател-
но снимките му във Фото Култ. А
аз ще ви разкажа за някои от тях
и начина, по който Милен ги е
озаглавил.

Дъхът на дракона – пише под
върволица бели облаци на фона
на оранжево-червен залез. Красо-
та!  За мен като човек, свикнал да
гледа облаците професионално –
необичаен и поетичен поглед към
небето.

Сама в Париж!? – елегантна
дългокрака девойка върви през
парижки площад с чадър под дъж-
да. Сещам се веднага за химич-
ните реакции като отношения
между момченца и момиченца от
подборния кръг. Че кой може да
бъде сам в Париж? Само ако е
атом със запълнен най-външен
електронен слой (в химията), а
при хората, ако си е самодоста-
тъчен.

Ако някой някого целуне в
цъфналата ръж – стои под сним-
ка на натежали от зърна класове.
Отново ме връщат към подборния
кръг, а всъщност снимката е отго-
вор на стиха под нея – логично
след целувката най-накрая се сти-
га до реколта!

Мечта за Милен е следната
картинка: на преден план чисти-
те води на езеро, набраздени от
леки вълни, езерото заобиколено
от зелени поляни и малки горич-
ки, а в далечината заснежени вър-

хове. Почти идеално, почти като
в Рая!

И още една съкровена и весе-
ла мечта в Крава да съм там!.
Там е един прекрасен алпийски
мизансцен – тучни ливади с кокет-
ни къщички, пръснати из тях и
всичката тази зелена прелест –
заобиколена от  (шоколадови)
планини с бяла (сметанова) пок-
ривка по върховете. Включвам се
с мръсна газ във вкусната му меч-
та, да посъмечтая.

Абе, да правят каквото щат!
сякаш казва унил трол с прими-
рен поглед, положил глава на
сплетените си дългонокти лапи.
Може би така си е мислил Милен
по отношение на политиците и то-
ва, което правят с образованието
и науката? Не вярвам, или ако си
го е мислил, е било без примире-
ние.

Може би защото е един от
“последните мохикани”? Кой е той
в Само той остана? Такова е заг-
лавието на кадър, запечатал са-
мотен мокър пес, лежащ пред
изоставен и порутен селски дом в
дъждовен ден. Каквато и да е раз-
рухата, каквото и да е времето,
той е там. Една от брилянтните
аналогии на Милен за общество-
то ни.

Завършвам с нещо звучащо
като кредо и карта за измъкване
от неприятности.

Над нещата е снимка, напра-
вена от планински връх. Чудесна
житейска стратегия е да се издиг-
неш над нещата, да промениш
перспективата си и да видиш кое
е голямото и най-важното. И е из-
точник на хъс и личен оптимизъм.

Е, след Библията, големите
философи, Толкин, Монти Пай-
тън, Дъглас Адамс, Тери Пратчет,
такъв е светът и животът според
Милен Богданов.

А нашият си свят и животът в
тази реалност щеше да е една
идея по-справедлив, ако Милен
беше поделил златото във
FameLab с прекрасната и интели-
гентна Аля.

Това – според мен.
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За Мария Атанасо-

ва науката е инстру-
мент за добиване на
нови знания, умения и
щастие. Родена е и жи-
вее в София. В момен-
та е студентка по мо-
лекулярна биология в
Софийския универси-
тет  „Св. Климент
Охридски”. Владее
български, английски и
италиански език.

Мария избира точ-
но биологията като наука, която
да изучава по-задълбочено пок-
рай олимпиадите по биология в
училище. Там тя среща въпроси,
които я карат да търси техния от-
говор, опитвайки се да разбере
как точно е устроен заобикаля-
щият ни свят. Всяка година, в ко-
ято се явява на олимпиадата по
биология, достига до национален
кръг. В 12 клас отива на между-
народния кръг в Япония като
един от четиримата представите-
ли на България. Там тя се запоз-
нава с много нейни бъдещи ко-
леги – учени биолози и медици,
от цял свят. И до днес поддържа
връзка с някои от тях чрез интер-
нет. За нея това остава незабра-
вимо преживяване. Самите прак-
тически изпити по време на олим-
пиадата я доближават до това, с
което реално ще се занимава в
нейните собствени изследвания
след като завърши висшето си
образование.

Мария направи забележител-
но представяне на финала на кон-
курса „Лаборатория за слава –

FameLab 2011” с  тема, засягаща
живота и съществуването на мал-
коизвестните билатерално симет-
рични, микроскопични безгръб-
начни животни, наречени „бавно-
ходки”. Бавноходката, който спо-
ред нея е по-древен организъм от
хлебарката,  умее да се самоиз-
сушава, а когато бъде намокрена
– да възвърне жизнените си про-
цеси. Мария направи интересна
съпоставка между „бавноходката”
и сухите супи, чиито продукти
след смесване с вода възвръщат
качествата си и дори запазват ви-
тамините си.

След като спечели наградата
на БНТ и гласовете на зрителите,
гласували online в сайта на БНТ
към предаването „Красива наука”,
както и наградата на сп. „Обекти”,
тя бе класирана на почетното тре-
то място в крайното класиране на
конкурса „Лаборатория за слава
– FameLab 2011.

Освен от биологията Мария се
интересува и от физика. През из-

миналата учебна година тя запис-
ва като избираем предмет „Осно-
ви на квантовата физика” – мате-
рия, към която тя проявява сери-
озен интерес и резултатът не за-
къснява – взима изпита с отличен.
Така тя получава знания, които са
много полезни за един биолог.
Споделя с усмивка: „Добих по-де-
тайлни знания за методите на
изследване в биохимията и мо-
лекулярната биология, най-вече
за спектроскопските. Знаейки на
какъв принцип мога да отлича-
вам едни молекули от други чрез
всеки един метод, сега мога по-
адекватно да подбера най-подхо-
дящия за собствени изследва-
ния”.

Мария е голям почитател на
рок и метъл музиката.

Тя обожава да се разхожда
сред зелената природа и да сни-
ма с нейния любителски фотоа-
парат красотата на заобикаляща-
та я природа

Мария  разказва в захлас :

„През свободното си
време обичам да се
докосвам до природни-
те красоти на Бълга-
рия. Предпочитам го-
рите и планините
пред морето. Харесва
ми да посещавам дру-
ги държави, да видя
нещо ново и различно.
Била съм в повечето
европейски страни, в
Япония и в САЩ. Лю-
бимото ми място в

Америка е Долината на смърт-
та – една неописуемо красива
пустиня – едно природно чудо,
което е наистина незабравимо.
Беше ми интересно да се запоз-
ная с японците и техния свят.
Когато се завърнах оттам, се
записах на курс по японски от лю-
бопитство и всъщност сега
имам най-основните знания за
този език, взех сертификат за
ІV ниво със 100%. Беше интри-
гуващо преживяване да се опи-
там да науча един език, толкова
различен от европейските”.

Въпреки всичко постигнато,
Мария Атанасова остава едно из-
ключително нормално и жизнера-
достно момиче, което не иска да
напуска родината си и мечтае за
успешна научна кариера в Бълга-
рия. Тя смята, че науката може да
обясни света около нас и това, ко-
ето виждаме, а един ден – и това,
което е невидимо за нас, както и
какво представлява душата.

Пожелаваме на Мария наука-
та да бъде винаги с нея!

ДОКТОРАНТ ГЕРГАНА
КОЛЕВА – ПЕРСПЕКТИВЕН

МЛАД ХИМИК
Доц. д-р Боряна Хаджиева,

Химически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Всеизвестна е тревогата на
българското общество и особено
на българската научна общност от
факта, че голяма част от най-та-
лантливите абсолвенти на бъл-
гарските висши училища, а и за-
вършващите средно образование
заминават да работят или да про-
дължат обучението си в чужбина.
Не са много тези, които се завръ-
щат обратно. Негативните после-
дици от това явление са добре из-
вестни. Особено остър е този
проблем в българската наука, къ-
дето социалните условия, пред-
лагани на младите, са напълно
неприемливи. И това е един от
главните фактори, обуславящи
масовото напускане на таланти от
страната ни. За щастие има и из-
ключения и те не са малко. Този
очерк е посветен на Гергана Ко-
лева, докторант трета година в
Химическия факултет на СУ „Св.
Кл. Охридски”. Силните научни
традиции на Химическия факул-
тет са добре известни. Неговите
преподаватели спечелиха някол-
ко от наградите „Питагор” през
последните години, Голямата наг-
рада за наука на Софийския уни-
верситет, награди на Съюза на
учените в България. В тази пло-
дотворна научна среда попада и
Гергана Колева, когато след за-
вършване на специалност Химия
и магистърска степен по „Меди-
цинска химия” през 2009 г. постъп-

ва като редовен докторант в Ка-
тедрата по приложна органична
химия в групата на проф. дхн Бо-
рис Гълъбов, под негово ръковод-
ство. Заслужава да се отбележат
трите й досегашни статии във
връзка с дисертацията: първата в
J. Am. Chem. Soc., втората в J.
Org. Chem. и третата в Angew.
Chem. Int. Ed. Четвъртата й пуб-
ликация е под печат  в J. Am.
Chem. Soc. Не е тайна, че това са
водещите списания за цялата хи-
мическа наука, където приемане-
то за печат е особена чест за все-
ки от авторите. Тези публикации
са плод на съвместни изследва-
ния с учени от Университета на
Джорджия, САЩ, с които групата
на проф. Б. Гълъбов развива мно-
гогодишно плодотворно сътрудни-
чество. Няма да е пресилено да
се каже, че Гергана се превърна
в една от основните движещи си-

ли за напредъка в проекти, тре-
тиращи проблеми на предния
фронт на химическата наука. Гер-
гана Колева вече владее до съ-
вършенство редица от най-слож-
ните методи за теоретично из-
следване на свойствата на хими-
ческите вещества и изучаване на
механизмите на химическите ре-
акции. Тя обаче с вещина провеж-
да и експериментални проучва-
ния, чрез които се подкрепят из-
водите, получени чрез квантово-
механични пресмятания. В първи-
те две публикации на Гергана е
предложена величината електро-
филен афинитет, описващ със за-
бележителна точност реакционна-
та способност на ароматните съ-
единения в тяхната най-характе-
ристична реакция: електрофилно
ароматно заместване. Третата и
четвъртата статии третират нови
страни на механизмите на три ре-

акции от този тип: бромиране и
хлориране с молекулен халоген в
отсъствие на катализатор, както
и сулфониране със серен триок-
сид. Макар че електрофилното за-
местване на бензен и фенилни
производни, протичащо през меж-
динно формиране на арениеви
йони (сигма комплекси), се раз-
глежда като реакционен механи-
зъм – парадигма за ароматните
съединения, изследванията на Г.
Колева оспорват тези догми. При
реакциите на халогениране е по-
казано убедително, че прякото за-
местване e в конкуренция с алтер-
нативен механизъм: присъединя-
ване на халоген в първи стадий и
отцепване на халогеноводород
във втори стадий, реакционен път,
водещ до същите крайни продук-
ти на заместване. Показано е съ-
що така, че процесът на пряко ха-
логениране с молекулен халоген
не протича по конвенционалния
механизъм за елекрофилно аро-
матно заместване, описван в
учебниците, включващ междинно
получаване на сигма комплекс.
Напротив, при отсъствие на Люи-
сови катализатори или силно по-
лярна среда реакцията на пряко
заместване протича по едностъп-
ков синхронен механизъм.

По-долу е преведено мнение-
то на световноизвестния амери-

МАРИЯ АТАНАСОВА:
ЗА ОБЩОТО МЕЖДУ ЖИВОТИНЧЕТО

"БАВНОХОДКА" И СУХИТЕ СУПИ
Д-р Георги Константинов Максимов,

докторант по неврология в УМБАЛНП "Св. Наум",
Медицински университет – София

продължава на стр. 21
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Д-Р ГЕОРГИ МАКСИМОВ –
ЕДИН ОТ НАЙ-МЛАДИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА СУБ
Пенка Лазарова,
сп. "Наука" – СУБ

Д-р Георги Константинов Мак-
симов е роден през 1984 г. в Со-
фия. Произхожда от стар българ-
ски род. Неговият баща, д-р Кон-
стантин Максимов е специалист
по неврология, дълги години е бил
завеждащ специализираното от-
деление за диагностика и лечение
на епилепсията в СБАЛНП „Св.
Наум”, член е на СУБ и е  носител
на наградата на Съюза на учени-
те в България (СУБ) за „Високи
научни постижения” за 2004 г. с
монографията си „Епилептични
пристъпи – клиника и лечение”.
Майка му Юлия Максимова е док-
тор на педагогическите науки и
също членува в СУБ. Прадядо на
д-р Георги Максимов е първият
капелмайстор на България – Иван
Иванов, завършил висше музи-
кално образование в консервато-
рията на град Санкт Петербург,
Русия. Роднини на д-р Георги Мак-
симов са създателят на българско
учителско движение Христо Мак-
симов и Ованес Съваджиян, бъл-
гарски телеграфист, кмет на град
Пазарджик, който като променя
морзовия текст на продиктувана-
та му от Сюлейман паша телегра-
ма, спасява града от опожарява-
не по време на Руско-турската ос-
вободителна война.

Георги Максимов учи после-
дователно в 38мо Основно учили-
ще „Васил Априлов” в София,
College et Lycee “Claude Bernard”

– Paris 5, Франция, и 9а Френска
езикова гимназия „Алфонс дьо
Ламартин” в София. През 2010 г.
завършва висше образование по
медицина в Медицински факул-
тет на  Медицински университет
– София, с пълен отличен успех
от всички държавни изпити. Като
студент е бил отговорник и съор-
ганизатор на множество специа-
лизирани факултативни курсове
и школи в Mедицинския факултет.
Владее френски, английски, ис-
пански и каталунски език. Въпре-
ки младостта си има 29 научни
публикации в български и между-
народни научни специализирани
списания и 35 научни доклада в
български и международни науч-
ни конференции. Негови публи-
кации се цитират в авторитетни
международни научни списания.
Съавтор е на 2 монографии. Има
спечелени три награди от между-

народни конференции и конгре-
си. Най-високото му научно отли-
чие е наградата „Khalifa” на Све-
товния конгрес за студенти и док-
торанти по медицина в Кайро,
Египет (2006).

Д-р Георги Максимов е провел
и четири научноизследователски
обмени по линия на АСМБ и
IFMSA в три различни страни:
през 2006 г. и 2007 г. по клинична
и молекулярна онкология в уни-
верситетската болница „Hospital
Clinic” на Universitat de Barcelona,
в Барселона, Каталуния; през
2008 г. по клинична и експеримен-
тална физиология в Катедрата по
физиология на Университета на
град Фукуй, в Япония;  през 2009
г. по клинична фармакология и пе-
диатрия, в научноизследовател-
ския институт „John P. Robarts”
към Университета на Западно
Онтарио в Канада. Дейността му

е високо оценена в писмените му
характеристики, издадени от
проф. д-р. Майкъл Дж. Рийдер –
лауреат на Канадския кралски ко-
леж по медицина и Канадския ин-
ститут за научни изследвания;
проф. д-р Такаши Хигучи – член
на Японската академия на науки-
те, и проф. д-р. Пере Гаскон – но-
сител на множество международ-
ни награди за принос в борбата с
рака и президент на Испанското
онкологично дружество.

Член е на СУБ от 2010 г. Фи-
налист е в Националния конкурс
„Лаборатория за слава – Fame-
Lab” 2011, организиран от Британ-
ски съвет България под патрона-
жа на МОМН.

Освен професионални меди-
цински интереси д-р Георги Мак-
симов проявява сериозен инте-
рес към изкуството и спорта.
Интересува се от литературно,
музикално, театрално, оперно,
балетно и изобразително изкус-
тво. От 6-годишна възраст започ-
ва да спортува футбол, лека ат-
летика, плуване, колоездене, во-
лейбол, тенис на корт, алпийски
ски, бадминтон, шахмат и други
видове спорт, в повечето от кои-
то е и медалист.

Със своите интереси и пости-
жения д-р Георги Максимов е при-
мер за подражание за всеки млад
човек, поел по пътя на науката.

УЧЕНИ СТИХОТВОРЦИ

продължение от стр. 20

кански учен проф. Пол Шлайер за
съвместната си работа с докто-
рант Гергана Колева:

„Макар че никога не съм се
срещал с Гергана Колева, мисля,
че мога да оценя нейните научни
качества много добре покрай на-
шето много интензивно сътрудни-

чество посредством нейния ръко-
водител проф. Борис Гълъбов,
един много ценен гостуващ учен
в Центъра по изчислителна химия
при Университета на Джорджия,
Атенс, Джорджия. Тя беше и е гла-
вен участник в нашите разкрива-
щи нови перспективи статии в об-
ластта на реакции на ароматни
съединения.

Нейните чудесни способности
в изчислителната химия, трудолю-
бие и продуктивност са наистина
забележителни в моя значителен
изследователски опит!  Тя без
съмнение е един отличен канди-
дат да бъде представена във в.
„Homo Sciens” като  млад изсле-
довател, напълно заслужаващ та-
зи чест.” (Dr. Dr. hc mult, Paul

Schleyer, Graham Perdue
Professor, University of Georgia,
USA, O. Professor Emeritus,
University of Erlangen-Nürenberg,
Germany).

Най-накрая бих искала да по-
желая на Гергана Колева успеш-
на защита на дисертацията и по-
нататъшни успехи в живота и на-
уката.

Жената

Природата създаде майката – жена,
с най-ранимата и нежна душа,
тя дори от радост може да сълзи,
а от черна горест даже и кърви.

Нейната роля да твори живот
я прави свещена, като земен Бог,
защото без нея на тази земя
ще настъпи страшна, вечна пустота.

Но Тя издържа на всички беди –
със радост и болка деца да роди.
Над тях да трепери – майчински грижлива,
с нейната любов тя вдъхва им сила!

Но жената – майка на днешния век,
е равноправен и действащ човек:
тя лекува, даже може да лети,

учи и се бори да бъдем добри!
Майчината обич е много голяма,
жертвеноготовна като нея няма!
Тя бди над всичките като орлица,
да спаси от злото своите дечица.

Момичета малки, бъдещи жени,
растете в живота майчински добри,
а ние целуваме женската ръка,
защото на нея крепи се света!

Д-р Лилия Белчева Тодорова.
Съюз на учените в България – клон

Плевен.
(Лилия Белчева. Сезони на сърцето.

Плевен, 2009)

Разлиствай ме –
лист по лист –

като библия,
в която краят

е начало.

Сезони
Пролетни мечти.

Летни миражи.
Есенна носталгия.

Зимна забрава.
Бели кокичета под снега –

трепетен порив!

Гл. ас. д-р Тодорка Лулчева Димитрова.
Катедра по експериментална физика към

ПУ „Паисий Хилендарски”.

Любими мой
Когато се събудих, усетих топлото ти тяло.
Ти спеше – спокоен, сладък сън.
Навън бе вече ден.
Слънцето опитваше се да надникне през открехнатия прозорец.

Гл. ас. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм. Катедра по фармакология в Медицински факултет на Медицинския университет – София.

Любопитно огнено кълбо, не ти ли стига деня,
а искаш и нощите да притежаваш?
Те са само мои.
Ах, тези нощи – безмълвни, безметежни, страстни....
Обичам тяхното вълшебство, което гали ме тъй нежно.
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Дъга

На Виктор Чучков

На творчеството му дъгата –
щедро дарование

изгрява
още със зората

на живота му –
призвание

по воля на Съдбата
от люлката обречено

на Музиката –
сътворена

и пресътворена...

Онази Музика,
в която се преплитат

усмивките
и сълзите на дните,

и нежността,
и добротата,

и Обичта,

и съкровенията на душата.

Онази Музика,
която озарена и сега

от многоцветната
дъга

в сърцата
пее и искри

и всеки ден
ни прави по-добри.

25.11.2010. Ден на Св. Кл. Охридски.

Проф. д-р Виктория Радева, дмн.
Дългогодишен  преподавател  в

Медицинския  университет  – София, и
във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски”.

(Виктория Радева. Сънищата  на
Евтерпа,  ИК “Феномен”, С., 2010)

Равносметка

Минават годините,
белеят косите,
помръкват очите,
погрозняват лицата,
натежават телата.

И само сърцата
все така бият
и страдат понякога,
но не престават
да любят...

И давам си сметка,
че не натрупах
за тези години
ни пари, ни имоти,
ни богатства дори...

Мечтаех да имам
това, което не можеш
да купиш с пари –
мечтаех за обич,
за нежност, за ласка.

И бях най-щастлива
от една само твоя
усмивка, прегръдка,
милувка, целувка,
от това да съм с теб...

От ръчичките малки,
на мойте дечица,
обвили ме с обич
и нежно прошепвайки
„мамо” в нощта...

И грейват очите,
озарено е лицето,
косите бели блестят..
А сърцето ликува
и бие щастливо...

9.09.2006 г., София

Доц. д-р Весела
Кънчева (Смуглянка).

Институт по
органична химия с

център по
фитохимия – БАН

Към Рибни езера

От Кирилова поляна по пладне
тръгнахме към Рибни езера
по пътя в гората прохладна
край бистра, пенлива река.

Пътят се вие из тесни долини.
Редуват се поляни през леса.
Навред се издигат отвесни скали
и стигат до лазурни небеса.

Реката бучи долу в дола,
спуска се през боровата гора,
за да стигне до тучни поля
и захрани градове и села.

През гората прозират водопади,
игриви бързеи шумят и мамят
към вирове прохладни за наслада,
за кратък отдих пътника те канят.

Вятърът леко повя,
донесе дъх на ела,
на свежест и на смола,
на билки и горски цветя.

Ромонът на потока намаля,
пътят достигна до езера,
скрити в планински недра,
далеч от хорска суета.

Блеснаха по заник Рибни езера
под в пурпур озарени небеса,
и върхове, залени в светлина,
пред пътника разкриха чудеса.

Настъпи бавно вечерта.
Потрепнаха последните лъчи.
Зад върховете слънцето се скри,
и в мрак погълна то света.

Юли, 2009

Доц. д-р Ели Василева. СУ. „Св. Кл. Охридски”.

Идентификация

На моите студенти!

Аз – звук във вашия глас
                             сладкоглас!...
Моят лик –
             на науката точна
                                        езикът
звънлив,
     сладкоглас и велик!
                                И щастлив!...
Духът ми е
                       бродник
                                    неземен,
на хората
                вредом
                                потребен!...
Животът ми – пламък
                                  в ръцете,
които подаръчно
                                светят...
...Цъфтя –
                 прецъфтявам...
                                      Отново
ще цъфна
                   във вашето
                                         слово!...

Проф. д-р Юлия Мутафова-Заберска.
НСА „Васил Левски”.

(Юлия Мутафова-Заберска.
АВЕ, СОФИЯ!  1994)

На моя малък брат – Кристиян

Колко много приличаш на мен
Не по усмивката, не по очите
Но по пламък в сърцето роден
Към живота и към звездите.

Знам, не носиш моята кръв
Но пък колко приличаш на мене
На живота друг дал те е пръв
Но забравил за тебе без време.

Щом погледна във твоите очи
Моята същност от там ме сразява
Ала този път не мълчи
Безпощадно света подчинява.

Затова ще разперя криле
Ще те браня от хулите жалки
На безпринципни умове
И душици дребнави и малки.

2010 г.
Ас. Красимира Янкова.

Институт за космически
и слънчево-земни

изследвания – БАН

Все още вярвам в чудеса

Все още вярвам в чудеса,
в тяхната живителна магия.
В разискрената доброта,
бликнала над хорската стихия.

Все още вярвам в чудеса,
когато ме даряват с радост,
наситена от светлина
и тъй желана като младост.

Все още вярвам в чудеса,
в силата на тяхната духовност.
В победата на любовта,
неомърсена от греховност.

Все още вярвам в чудеса.
Те носят вяра и спасение
на всяка молеща душа,
която чака  изцеление.

Все още вярвам в чудеса.

Д-р Мариела Модева-Нанкова.
Гл. ас. в УНИБИТ.

Хоноруван преподавател в ХТМУ.
(Мариела Модева-Нанкова.

Признание. Под печат)
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Сарасвати

(Сарасвати – Шри Сарасвати е индийска богиня на науката, изкуствата и речта. Сарасвати е богиня-аскет, на която не са издигнати
никакви храмове. Тя предлага само едно – познанието; никакви почести, закрила, богатство.)

Гл. ас. д-р Уляна Паскалева. ЮЗУ „Неофит Рилски”.
(Уляна Паскалева. Душа преди разпролетяване. Изд. БОН,  2010. Инернет сайтове Литернет и ХуЛите)

Бях цвете индиго, тревица, роса и птица,
бях още дърво, червено небе след залез,
пламък, пепел, пясък в пустиня, перо от паун,
капка вода от камила за разтвор на пастелни бои...

Бях златен метал по пръстите на алхимика,

есенен лист, стъпкан от копито на кон,
бях звуци от много води и пролетен вятър...
Дойдох кристално бяла върху лебед,
от дланите ми – светли струйки дим...
Сфера с рокля от безброй дъги съм
и дарявам мъдрост, сила и любов...

КЪМ УЧЕНИТЕ – С УСМИВКА

Равноправие

Понякога комай звучи цинично
– еднакъв достъп до блага различни.
Защо едни живеят във палати,
а други бедстват с ниските заплати?

Дебелак

И той се перчи с някакво призвание
– да демонстрира лошо възпитание.

Проф. Байчо Панев. Съюз на учените в България.

На празник

Дами и господа;
моля, по-сериозно!
Все пак сме в БАН!
А БАН е призван
научни проблеми да решава,
на външни давления
да не се поддава...
За миг чашите свалете
и мене погледнете.

Точка 1: Трифон Зарезан –
той нивга не е сам.
До него е една жена...
Жена – красива,
палава, игрива.

Точка 2: Досетихте се? Да?
Това е Любовта!
Любовта – неповторима,
Любовта – незабравима!
С любов създаваме децата,
любов – най-прекрасна на земята!

Точка 3: Свети Валентин!
Хипотеза:
Той е техен син! На запад забегнал,
в България не се върнал,
станал католик,
но като майка си не е велик!

Финал: Много вино изтекло оттогава,
но тези имена не са покрити със забрава.

А ние?! Хора скромни!
Освен да вдигнем чаша, две,
и да се посмеем от сърце...
И дай Боже – сърцето
с любов да е пропито...
Хайде, наздраве,
че виното ни е недопито!

Гл. ас.  д-р инж. Владка  Бакърджиева–Андреева.
ЦЛ СЕНЕИ-БАН

Смях в професорските кабинети

През периода 1969-1972 г. в Софийския университет бях асистент
на известния наш езиковед чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин (1910-
1975). Той водеше лекциите по българска морфология и се отличаваше
с известна затвореност. Излъчваше голям респект и сериозност.
Въпреки това за него се разказваха анекдотични случки, които не можем
да не възприемаме с усмивка.

И така, някъде през 1950 г., когато излиза трудът на Й. В. Сталин
Марксизмът и въпросите на езикознанието, по висше нареждане във
всички изпитни конспекти във Филологическия факултет важното
вождовско съчинение се включва като изпитен въпрос. Проф. Л.
Андрейчин изпитва задочници. Един младеж, вероятно учител някъде
в страната, изтегля билет с въпрос Й. В. Сталин за езиковите процеси.
Воден от максимата, че на изпит не се мълчи, младежът казва
единственото нещо, което знае по въпроса:

– Сталин на всички езици значи мир!
Тогава това можеше да се прочете навсякъде по стени, дувари и

плакати. Проф. Андрейчин леко се усмихва и със спокойния си глас
подканя задочника да продължи:

– И какво още ще добавите?
Следва светкавичен отговор:
– Казаното не се нуждае от добавки!
Тази абсурдна случка се предава от поколение на поколение, но

през годините се е загубил споменът за оценката, която находчивият
студент е получил.

Проф. Л. Андрейчин провежда изпит по българска граматика. От
студентско гледище билетите съдържат отвратителни въпроси. Или
знаеш, или не знаеш – няма място за общи приказки и локуми. Един от
другите професори, при когото този курс вече се е явявал на изпит,
звъни на проф. Андрейчин по телефона и го предупреждава, че
студентката А. М. има странни навици: тегли билет и ако не е подготвена
по въпросите, инсценира припадане. Изнасят я навън, свестяват я,
дават й да прочете точно този материал и я връщат в кабинета. Така
криво-ляво избутва някаква оценка.

Предупреден, проф. Андрейчин внимава. Влиза въпросната А. М.,
насочва се към масичката с билетите, чете изтегления и започва да се
оглежда къде да се струполи. В този миг прозвучава професорският
глас:

– Колежке, ако ще припадате, внимавайте! Зад Вас има саксия,
която ми е скъп спомен!

При тези думи на А.М. й става ясно, че номерът й няма да мине и
заявява:

– Нормалният човек не може да не припадне при такива тъпи
въпроси!

И в този случай университетската памет не помни какво е станало
по-нататък.

продължава на стр. 24

Проф. Стефан Брезински, който сега редовно пише езикови бележки
във в. „Труд”, десетки години обучаваше бъдещите журналисти на
правилен български език. В тази специалност – журналистиката –
винаги е имало и чужденци. Някъде през 70-те години на миналия век
професорът провежда поредния устен изпит. Всеки студент влиза в
кабинета, тегли билет, сяда и си набелязва “сламки” какво ще каже,
когато му дойде редът да говори.

Влиза един африканец и с бодра стъпка се отправя към
разпръснатите изпитни билети. Хваща един, обръща го и лицето му
грейва в щастлива усмивка. Явно е, че човекът е имал късмет.
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След известно време му идва редът да отговаря. Сяда срещу
Брезински и чете:

– Първи въпрос: шаблонът; втори въпрос: абревиатури.
Проф. Брезински му дава право да си избере от кой въпрос да

започне. Нашият човек пак лъсва зъби в сияйна усмивка и казва:
– По втория въпрос: БеКаПе! По първия: Шаблон млого лоше!

– усмивката е още по-сияйна, защото африканското чедо смята, че е
дало изчерпателни отговори.

Чудното е, че проф. Ст. Брезински го гледа намръщен и му предлага
да се яви пак.

Записал:  акад. Михаил Виденов

продължение от стр. 23

Ах, тези жени

Неравнодушният Демокрит
(„Само с атоми не се живее”)

Легендата твърди, че в края на живота си Демокрит собственоръчно
се е ослепил, като в огънато медно огледало концентрирал слънчеви
лъчи, насочил ги към очите си и ги изгорил. Много обяснения са дадени
на тази постъпка. Най-удивителната версия е изказана от Тертулиан:
„Демокрит се е самоослепил, тъй като не можел да гледа жените
равнодушно, без да ги пожелае.” (Казват, че по това време Демокрит
бил на 90 години.)

Може би чак след това му е хрумнала идеята за атомите?

Волтер за Нютон
(Гравитацията на хубавата племенница)

„Когато бях млад, предполагах, че Нютон е бил задължен за своето
положение единствено на качествата си, Въобразявах си, че Дворът и
град Лондон са го назначили единодушно като директор на Кралския
монетен двор. Съвсем не е било така. Исак Нютон е имал мила
пременница на име Кондюит; тя много се харесвала на кралския
канцлер Халифакс. Изследванията на безкрайно малките величини и
на гравитацията не биха помогнали много, ако не беше хубавата
племенница.”

Тема за дисертация
„Драга мис Педжът,
Струва ми се, че успях да намеря за Вас интересна тема, над която

бихте могли успешно да работите.
Ако можете да дойдете в лабораторията утре след четири, ще Ви

обясня тази идея и ще Ви покажа необходимите уреди”.
Това писмо проф. Дж. Дж. Томпсън изпратил през 1889 г. на Роуз-

Елизабет Педжът. Каква е била идеята и какви уреди е показал
професорът, не е известно. Но е сигурно, че след няколко месеца той
се оженил за симпатичната мис Педжът.

Оптимално разстояние
Създателят на релативистката квантова механика Пол Дирак

понякога мислел и за нерелативистки ефекти. Веднъж той изказал
предположение, че съществува оптимално разстояние, от което
женското лице изглежда най-привлекателно. Доказателство: в двата
гранични случая на разстояние „нула” и „безкрайност” нищо не се
вижда, привлекателността е равна на нула, следователно между тези
гранични разстояния трябва да съществува максимум.

„Модулът на Ландау”
Разказват, че за да характеризира достойнствата на кой да е град,

Ландау въвел понятието „модул”. По определение „модулът” на един
град представлява отношението на броя на красивите жени към общия
брой жени минус красивите. За неговото отношение към красивите жени
говори и фактът, че в телефонния си бележник записвал дамите не по
азбучен ред, а по реда на намаляващата красота.

За списание “НАУКА” можете да се абонирате:
 Лично в касата на Съюза на учените в България, 1505 София, бул. “Мадрид” 39, тел. (02) 943 19 86; (02) 944 11 57.

 В клоновете на СУБ в страната.  Чрез пощенски запис на адрес: 1505 София, бул. “Мадрид” 39 – сп. “Наука”, като посочите
точния си адрес с пощенски код.  Чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД на тел.(02) 963 30 81; (02) 963 30 82; каталожен № 2012.

 Чрез каталога на “Български пощи” ЕАД във всички пощенски станции в София и страната; кат. № 1513.
Годишен абонамент:

 20 лв. – редовен;  10 лв. – за членове на СУБ;  5 лв. – за пенсионери и студенти;  40 евро/щ.д. – за чужбина.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: чл.-кор. Стефан Воденичаров (гл. редактор); доц. д-р Боян Димитров; доц. дхн Венелин Енчев; проф. дфн Искра Арсенова;
Пенка Лазарова (отг. секретар).

КОРЕКТОР: Тамара Стаева; КОМПЮТЪРНО ОФОРМЛЕНИЕ: Светослав Димов ПЕЧАТНИЦА НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюз на учените в България, 1505 София, бул. “Мадрид” №39, тел. (02) 943 30 22; факс: 944 15 90; e-mail: lazarova@usb-bg.org; http://www.usb-bg.org

И Бор не бил безразличен
В института на Бор, не без участието на самия учен, била съставена

класификация на представителките на нежния пол според тяхната
привлекателност. Ето пунктовете на тази класификация:

1. Невъзможно е даже за секунда да отместиш погледа.
2. Може, но с усилие.
3. Безразлично е да гледаш или не.
4. Гледаш без всякакво удоволствие.
5. Невъзможно е дори да се заставиш да гледаш.

Проф. дфн Никола Балабанов. ПУ „Паисий Хилендарски”.
(Никола Балабанов. Mc2 + усмивка.

Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010)

16 причини, заради които Бог никога не може да стане професор

1. Има само една публикация по темата.
2. Публикацията е писана на иврит.
3. Няма позовавания на други автори, писали по темата.
4. Публикацията не е отпечатана в научно списание.
5. Съществуват някои съмнения дали Той я е писал.
6. Дори да приемем, че Той е създал света, над какво е работил след

това?
7. Не е привличал достатъчно сътрудници.
8. Научните среди срещат определени трудности при опитите да се

възпроизведат Неговите резултати.
9. Никога не е искал от Комисията по етика разрешение да използва

хора за своите опити.
10.Когато по време на един от експериментите нещо се объркало, Той

се постарал да скрие провала си, като издавил всички.
11. Когато доброволците не се държали както му харесва, ги изключвал

от контролната група.
12.Рядко посещава занятията, просто кара студентите да четат книгата

му.
13.Някои казват, че е изпращал сина си да води занятия със студентите.
14.Изключил е първите си двама студенти заради жаждата им за знания.
15.Независимо от това, че в теста си е дал само 10 задачи, повечето от

студентите му са се провалили на теста.
16.Консултациите си провежда рядко и по върховете на планините

Лекция в Строителния университет. Професорът:
– Отвесът  показва точната вертикална линия и по нея  се

ориентира посоката на зданието. Но по време на мерене отвесът
трябва да се предпазва от силен вятър. За това нашите колеги
строители се досетили чак след построяването на кулата в Пиза.

Първокласник пита баща си – професор по математика:
– Тате, как се пише цифрата осем?
- Много просто. Взимаш знака за безкрайност и правиш централна

ротация на  върху 2.

Репортерът:
– В какво се изразява изследователската работа на професора?
Икономката на професора:
– Преди всичко в търсене на очилата.

Трети закон на Грид: “Компютърът прави това, което сте му казали
да прави, а не онова, което бихте искали да направи”.


