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I. Организационно състояние
на ХСБ

1. Активни членове по секции

• Секция Медико-биологически и аграрни науки: 22
• Секция Физико-математически и геологически науки: 23
• Секция Химически науки: 20
• Секция Хуманитарни и обществени науки: 33
• Секция Технически науки:

2. In memoriam
† академик Иван Гуцов (31.05.1933 – 20.03.2020)
† академик Константин Косев (15.08.1937 – 26.11.2020)
† професор Евгени Кирацов (18.07.1951 – 5.02.2021)
† академик Евгени Головински (18.03.1934 – 12.03.2021)
† професор Иван Желязков (25.02.1938 – 2021)

3. Нови хумболтианци

•

проф. д-р Тодор Полименов от СУ – философия,
Университет на Саарланд, проф. Улрих Норман

•

доц. д-р Мария Ендрева-Черганова от СУ –
германистика и скандинавистика, Университет Хамбург,
проф. Дьорте Бишоф

•

гл. ас. д-р Иван Илиев от СУ – славистика, Университет
Фрайбург, проф. Ахим Рабус

•

гл. ас. д-р Любомир Стоянов от СУ
Университет Йена, проф. Герхард Паулус

•

д-р Иван Петров от ПУ – славистика, Университет Гисен,
проф. Томас Дайбер

–

физика,

4. Нови секционни ръководства 2021-2023
Медико-биологически и аграрни науки
председател: проф. Радка Аргирова – Болница Токуда – София
секретар/заместник-председател: доц. Мая Захариева – Институт по микробиология – БАН
Физико-математически и геологически науки
председател: проф. Албена Паскалева – Институт по физика на твърдото тяло - БАН
секретар/заместник-председател: проф. Стефка Буюклиева – ВТУ
Химически науки
председател: проф. Людмил Антонов – Институт по електроника – БАН
секретар/заместник-председател: проф. Анела Иванова – Химически факултет – СУ
Хуманитарни и обществени науки
председател: проф. Валери Стоянов – Институт за исторически изследвания – БАН
заместник-председател: доц. Добриела Котова – Институт за балканистика с Център по
тракология – БАН
Технически науки
не е проведено събрание

5. Заседания на Ръководството на ХСБ

Проведени са общо 17 заседания, четири от които неприсъствени.

II. ДЕЙНОСТ НА ХСБ

1. Хумболтов колегиум “Science without borders: Alexander von
Humboldt’s Concepts in Today’s World”
Варна, 18-23 септември 2019
Участници:
- 140 учени от 11 държави (България,
Великобритания, Германия, Грузия, Италия,
Мароко, Румъния, Словакия, Северна Македония,
Сърбия, Тайланд) и задочно от още три (Китай,
Унгария, Япония)
- 52 университета и научни института
- 58 хумболтианци, 52 млади учени, 22
чуждестранни учени (в т.ч. девет от Германия),
осем утвърдени учени

Програма
•

63 доклада, вкл. 40 на млади учени, повечето
ръководени от хумболтианци

•

Встъпителна лекция на генералния секретар на
Фондацията д-р Енно Ауфдерхайде

•

Поздравителни адреси от посланика на ФРГ, председателя на БАН, ректорите
на СУ и МУ-София и лично приветствие от зам.-ректора на МУ-Варна

Социална програма

•
•
•

Прием от Посолството на ФРГ
Варненски археологически музей (професионални беседи от хумболтианеца
д-р Владимир Славчев)

Музей за история на медицината (съдействие
от хумболтианеца проф. Антон Тончев)

Благодарност към всички участници в организацията:
членове на ръководството, хумболтианци и млади учени!

Сборник с доклади
 15 статии от утвърдени и млади учени от
България, Германия, Италия, Румъния,
Словакия
 Двойно анонимно рецензиране
 Международна редколегия (Lora Taseva,

Radka Argirova, Dilyana Boteva, Maria Luisa Grilli
and Tăchiță Vlad-Bubulac)

 Вписан в COBIS-базата на НБКМ
 Подадени заявки за включване в
Референтния списък на НАЦИД и Core
Sollection на Web of Science
 Достъпен в пълен обем и на сайта на ХСБ

2. Научни и обществени предизвикателства пред ХСБ и
хумболтианците:
COVID-пандемия
проф. Радка Аргирова

•

участва в Медицинския експертен съвет по COVID-19 към МС, изработи алгоритъм за
лабораторна диагностика на вируса

•
•

над 40 виртуални лекции по проблеми на COVID-19

•

по покана на Президента на РБ участва в съставянето на рамка за широк проект по
биобезопасност с оглед на настоящи и бъдещи вирусни инфекции (изпратен в Брюксел)

•

десетки телевизионни предавания, множество интервюта във вестници

председател на две Временни експертни комисии към ФНИ за конкурсни сесии,
свързани с пандемията

2. Научни и обществени предизвикателства пред ХСБ и
хумболтианците:
COVID-пандемия
проф. Николай Колев Витанов

•
•

член на Националния оперативен щаб

•

десетки участия в медиите

разработи математически модели за анализ, прогнозиране и предотвратяване на
разпространението на вируса

проф. Спиро Константинов

•

подготви в съавторство с Валерия Станкова един от първите обзори по коронавирус,
публикуван в сп. „Медицински преглед“

2. Научни и обществени предизвикателства пред ХСБ и
хумболтианците:
управление на науката

Фонд научни изследвания

•

проф. Николай Лазаров: председател на ИС на ФНИ (до септември 2019 г.); зам.председател на ФНИ (от септември 2019 г.)

•
•

чл.-кор. Илза Пъжева: член на ИС на ФНИ (от септември 2019 г.)

•

проф. Юрий Кълвачев: член на Подкомитета за наблюдение на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

проф. Радка Аргирова: председател на ПНЕК по медицина към фонд „Научни
изследвания“ (2017-2019); председател на ВНЕК по два тематични конкурса,
свързани с пандемията Covid-19 (2020)

2. Научни и обществени предизвикателства пред ХСБ и
хумболтианците:
управление на науката
Българска академия на науките

•

Заместник-председатели на БАН (до началото на 2021 г.): чл.-кор. Васил Николов: и
чл.-кор. Константин Хаджииванов

•

Членове на УС на БАН (до началото на 2021 г.): чл.-кор. Илза Пъжева и проф. Албена
Паскалева

•

Директори на институти на БАН: акад. Веселин Дренски – Институт по математика и
информатика (до началото на 2021 г.); доц. Христо Попов – Националния
археологически институт с музей (от 2018 г.); доц. Лъчезар Георгиев – Институт по
ядрени изследвания и ядрена енергетика (от 2018 г.); проф. Петър Петров – Институт
по полимери (от 2020 г.)

Софийски университет

•

Заместник-ректор: чл.-кор. Николай Витанов Витанов

Научни и обществени предизвикателства пред ХСБ и
хумболтианците:
управление на науката

Научни сдружения

•
•
•

проф. Николина Бурнева – председател на Съюза на германистите в България
проф. Радка Аргирова – председател на Българското дружество по медицинска
вирусология
проф. Николай Лазаров – председател на Българското анатомично дружество

2. Научни и обществени предизвикателства пред ХСБ
и хумболтианците:
актуални проблеми на научната политика
Становище относно Проекта за „Закон за Национален институт по метеорология и
хидрология“ (2019 г.)

•

изпратено до: Комисията по образованието и науката при НС; Консултативния съвет по
законодателството при НС; Министъра на образованието и науката

•

оповестено на сайта на Съюза

Отворено писмо до министър Красимир Вълчев по повод негово изказване пред
медиите на 26.11.2020 г.

•

изпратено до него и оповестено на сайта на Съюза

3. Инициативи на секциите

Секция „Химически науки“

• Съорганизатор на XVIII и XIX Национална конференция по химия
за студенти и докторанти (15-17 май 2019 г. и 2-4 юни 2021 г.)

• Доклади от млади изследователи, част от които с научни
ръководители хумболтианци

3. Инициативи на секциите
Секция „Хуманитарни и обществени науки“
Неформални срещи
проф. Ирена Василева: „Плагиатството
в българската наука – стари навици и нови
правила“ (онлайн, 7 декември 2020 г.)
•

за

проф. Диляна Ботева: „Дигитални средства
за превенция на фалшификацията на
културно наследство“ (онлайн, 30 юни
2021 г.)

4. Индивидуални прояви на хумболтианци:
спечелени проекти и награди на Хумболтовата фондация
2020 – проф. Юрий Кълвачев от Института по катализ – БАН

•

финансиране за проекта „Functional porous materials as catalysts for
environmental protection“ в рамките на програмата за научно коопериране
„Research Group Linkage Programme“

•

партньор – проф. Кирил Попов от Университета в Касел

2021 – проф. Диляна Ботева-Боянова от СУ

•
•

Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives

•

партньори – институции от Германия, Русия, Швейцария; учени от Софийския и
Югозападния университет; сътрудници от шест регионални исторически музея

проект “Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital
Assets for Prevention of Cultural Heritage Forgery”

4. Индивидуални прояви на хумболтианци:
участие в хумболтови събития извън България
Годишни сбирки на Хумболтовата фондация

• Берлин, юни 2019 г. – чл.-кор. Илза Пъжева и
проф. Лора Тасева

• онлайн, юни 2020 г. – проф. Юрий Кълвачев

и проф. Лора Тасева

• онлайн, юни 2021 г. – проф. Диляна Ботева и проф. Юрий

Кълвачев; интервю на Диляна Ботева като носител на
Хумболтовата алумни-награда за иновативни инициативи за
партньорство

4. Индивидуални прояви на хумболтианци:
участие в хумболтови събития извън България
Хумболтови колегиуми
Загреб, 11-12 октомври 2019, Humboldt-Kolleg Science and
Educational Chalenges Facing Europe in the Next Decade –
проф. Юрий Кълвачев участва в кръгла маса за възможностите
и проблемите на младите учени в България

•

•

Тбилиси, 31.10.-2.11.2019, Humboldt-Kolleg „Die unermeßliche Verschiedenartigkeit der
Elemente“. Humboldtianische Wege der Erforschung von Natur, Sprachen und Kulturen
–
проф. Илза Пъжева „From natural prodicts to new drugs: in silico
and in vitro studies of Flavonolingnans from Silybum marianum“ и
проф. Лора Тасева „Lexikalische Vielfalt im Spiegel der Grammatik
(auf der Grundlage slavischer mittelalterlichen Übersetzungen aus
dem Griechischen“

4. Индивидуални прояви на хумболтианци:
участие в хумболтови събития извън България

•

Скопие, 1.11.2019, Семинар Chalenges of Macedonian Universities on the Way to
European Research Area and Shanghai Ranking“, организиран от Клуба на
хумболтовите и ДААД стипендианти в Северна Македония – доц. Силвия Бойчева
„Higher Education and Science in Republic of Bulgaria: Good Practices, Polices and
Challenges“

•

Венеция, 27-29.01.2020, Humboldt-Kolleg
„Probleme mittelalterlicher Überlieferung und
Textkritik: Europäische Philologien im Vergleich“ –
проф. Лора Тасева „Die Edition des serbischen
Versprologs als Herausforderung“

4. Индивидуални прояви на хумболтианци:
участие в хумболтови събития извън България

Букурещ, 18-22.03.2020, Humboldt-Kolleg „Global Challenges of the
21st Century”, онлаин

• проф. Радка Аргирова „Global Viral Epidemics (Ebola, HIV, Flu) in
the 21th Century and Contemporary Science“

• проф. Николай Лазаров „The Human Carotid Body and Adaptation
to High Altitude“

• проф. Виолета Великова „Implication of Biogenic Isoprenoids in
Climate Change and Plant Protection“

Индивидуални прояви на хумболтианци:
организиране на форуми с участие на хумболтианци
проф. Георги Каприев

•

9-11.09.2019, Варна, Колоквиум „The Dionysian Traditions“ в рамките на Société
internationale pour l’étude de la philosophie médiéale

•

11-13.09.2019, Варна, Лятна школа на European Graduate School for Ancient and
Medieval Philosophy

акад. Петя Василева

•

София, октомври 2019, Конференция „Превенция и лечение на застрашаващи
зрението заболявания“ по повод на Световния ден на зрението

проф. Николина Бурнева

•
•

Пловдив, 10.-13.6.2021 г., Конференция на Съюза на германистите в България
(предстоящо) Палермо, 26.-31.07.2021 г., Секция в рамките на Световния
конгрес на Международното сдружение на германистите

Индивидуални прояви на хумболтианци:
съставителска и издателска дейност

Kapriev, Georgi (ed.) The Dionysian Traditions. 24th Annual
Colloquium of the S.I.E.P.M., September 9-11, 2019, Varna. (=
Rencontres de Philosophie Médiévale 23). Brepols, Turnhout,
2021.

•

Vassileva, Irena, Mariya Chankova, Esther Breuer and Klaus P. Schneider (eds.) The
Digital Scholar: Academic Communication in Multimedia Environment
(Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 153). Berlin: Frank & Timme Verlag,
2020. 344 p.

Индивидуални прояви на хумболтианци:
Съставителска и издателска дейност
Taseva, Lora, Marti, Roland (eds.) Translations of Patristic
Literature in South-Eastern Europe. (= Bibliothèque de
l’Institut d’Études Sud-Est Européennes 14). Brăila: Editura
Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, 342 S.

Danova, Tsvetomira. John of Damascus' Marian Homilies in
Mediaeval South Slavic Literatures. Under the scholarly editorship of
Lora Taseva (Studies on Language and Culture in Central and
Eastern Europe 36). Berlin: Peter Lang, 2020, 538 p.

Индивидуални прояви на хумболтианци:
мемоарна литература

Юлия Пискулийска, Псевдоним
вирус с окраска диверсия. София:
Мултипринт, 2019, 256 с.

•

Написана въз основа на разговорите с
проф. Радка Аргирова

•

Представена на 16.12.2019 в Камерната
зала на Сатиричния театър, с участието
на Татяна Лолова

Популяризаторска дейност
Сайт на ХСБ
http://humboldtunion-bulgaria.org/

•
•
•

отразяват се текущи събития

•
•

качени са становищата на ХСБ от отчетния период

дава се актуална информация за дейности и инициативи на Съюза
в пълен обем са качени Алманахът, Сборникът 25 г. ХСБ и Сборникът от
колегиума 2019 г.
обновена е информацията за секциите и членовете на Съюза

Популяризаторска дейност
Публикации

•

Илза Пъжева „Александър фон Хумболт и съвременните
му последователи“. – Списание на БАН, CXXXII, кн. 5, 2019,
46-49.

•

Филм за програмите на Фондацията и Хумболтовия колегиум във Варна –
на сайта на сп. „Българска наука“, а също в Youtube и Facebook:

https://www.youtube.com/watch?v=EXefhi917jE https://www.youtube.com/watch?v=stfwdIjlZMM
https://www.facebook.com/bgnauka/posts/10158988774574554;
https://www.facebook.com/bgnauka/posts/10158937503754554

•

Актуализирани са данните за ХСБ в българската версия на Wikipedia

Популяризаторска дейност
Прожекция на филм

•

4 декември 2019 г. – по повод 250-годишнината от рождението на Александър фон
Хумболт прожекция на филма „Измерване на света“ в Големия салон на БАН

Представяне на програмите на Фондация „Александър фон Хумболт“ пред
млади и утвърдени учени

•

15.05.2019 в София, пред участници в XVIII Националната конференция по химия
за студенти и докторанти

•

19.09.2019 във Варна в рамките на Хумболтовия колегиум “Science without Borders:
Alexander von Humboldt's Concepts in Today's World”

Медийни изяви извън свързаните с Covid

•

Проф. Виолета Великова и чл.-кор. Константин Хаджииванов дадоха интервюта за
радио „Христо Ботев“ във връзка с включването им в групата на най-цитираните 2%
учени в света според класацията на Станфордския университет

III. Признания и награди за
български хумболтианци

Признания и награди за български хумболтианци

Орден за заслуги към Федерална република
Германия „Кръст за заслуги на лента“
(„Das Verdienstkreuz am Bande“)
Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева – за приноси в развитието на
германско-българските научни контакти
Церемония на 9 юли 2020 г. в резиденцията на Посланика на
ФРГ г-н Кристоф Айхорн

Признания и награди за български хумболтианци

Орден „Св. св. Кирил и Методий“
с огърлие
Проф. дн Христо Баларев за
особено значими заслуги за
развитието на науката
Тържествена церемония в Гербовата
зала на Президентството, 31 януари
2020 г.

Признания и награди за български хумболтианци
Отличия на МОН
Награда „Питагор“ за утвърдени учени 2019
проф. дн Николай Лазаров в областта на
здравето и медицинските науки

проф. дн Петър Петров в областта на
природните и инженерните науки

Признания и награди за български хумболтианци
Отличия на МОН
Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на
науката
2020 – чл.-кор. Константин Хаджииванов
2021 – проф. дн Людмил Антонов

Признания и награди за български хумболтианци

Отличия на УС на БАН 2020 г.

•

„Награди за съществен индивидуален
принос за оформяне на H-индекса на БАН“

- първо място – проф. дн Виолета Великова
(три публикации, цитирани 2739 пъти към 01.06 2020)

- второ място – чл.-кор. проф. дхн Константин
Хаджииванов (четири публикации, цитирани общо 2505
пъти към 01.06 2020 – едната статия в съавторство с проф.
дхн Георги Вайсилов)

Признания и награди за български хумболтианци
Отличия на УС на БАН
„Грамота за значим индивидуален принос за
оформяне на H-индекса на БАН“ – чл.-кор. проф.
дмн Николай Витанов Витанов от Софийския
университет „Св. Кл. Охридски“
Второ място в категория „Изключително значими
монографии
от
национално
значение“
–
д-р Цветомира Данова от Кирило-Mетодиевския
научен център с книгата „John of Damascus' Marian
Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures. Scholarly
edиted by Lora Taseva (Studies on Language and Culture
in Central and Eastern Europe, 36). Berlin: Peter Lang“

Признания и награди за български хумболтианци

2019

Отличие на Медицинския университет Варна
акад. Петя Василева – 2019 – Почетен плакет
за цялостен принос към българската
офталмология

Отличие на Българския лекарски съюз
„Лекар на годината“ 2021
проф. Радка Аргирова за принос в
борбата с COVID-пандемията

Признания и награди за български хумболтианци
Класация на Станфордския университет
2020 – сред първите 2% на най-цитираните учени в света се нареждат: проф.
Виолета Великова, чл.-кор. Константин Хаджииванов, проф. Георги
Вайсилов, проф. Николай Витанов Витанов, проф. Владимир Добрев; проф.
Весела Цакова, проф. Александър Милчев, проф. Андрей Милчев
Отличие на Столична община
2020 – Награда за „Най-добър млад учен“ на гл. ас. д-р Любомир Стоянов от
Физически факултет
Именуване
От 17.07.2019 Лабораторията по физика на плазмата и газовия разряд във
Физическия факултет на Софийския университет носи името на покойната проф.
Антония Шиварова

БЛАГОДАРНОСТИ

• На Фондация „Александър фон Хумболт“
• На Посолството на ФР Германия в София, отдел „Наука“
• На Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“
• На Ръководството на Българска академия на науките
• На Ръководството на Софийския университет
• На Ръководството на ХСБ
• На всички активни членове на ХСБ

Благодаря за вниманието!

