ХУМБОЛТОВ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ
HUMBOLDT-UNION IN BULGARIEN

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ХУМБОЛТОВИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ (ХСБ)
ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2015 - АПРИЛ 2017

ИЛЗА ПЪЖЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСБ
27.04.2017, София

Организационно състояние на ХСБ
(към м. април 2017)
Активни участници по секции:


Секция Медико-биологически и аграрни науки: ~



Секция Технически науки: ~ 8



Секция Физико-математически и науки за земята: 39 (1 в чужбина)



Секция Химически науки: 42 (5 в чужбина)



Секция Хуманитарни и обществени науки: 15 (потенциално 1 нов
член от чужбина)

~ 125 хумболтианци

20

Резултати от изборите по секции
(отчетно-изборна кампания м. март 2017)


Секция Медико-биологически и аграрни науки:

проф. Николай Лазаров, Медицински университет - София


Секция Технически науки:

доц. Силвия Бойчева, Технически университет - София


Секция Физико-математически и гео-науки:

проф. Огнян Кунчев, И-т по математика иинформатика - БАН


Секция Химически науки:

проф. Петър Петров, И-т по полимери - БАН


Секция Хуманитарни и обществени науки:

проф. Николина Бурнева, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Заседания на Ръководството


Ръководството като колективен орган на Съюза води активен
организационен живот:

Проведени са общо 22 заседания на Ръководството:


2015 (8 заседания в периода май-декември): 13 май, 23
юни, 27 юли, 30 септември, 21 октомври, 4 ноември, 18
ноември, 16 декември



2016 (10 заседания): 27 януари, 24 февруари, 30 март, 20
април, 18 май, 22 юни, 28 септември, 19 октомври, 23
ноември, 12 декември



2017 (4 заседания в периода януари-април): 1 февруари, 22
февруари, 29 март, 19 април

Обсъдени са широк диапазон от въпроси, свързани с
основните мероприятия, провеждани от ХСБ

ПО-ВАЖНИ ДЕЙНОСТИ на ХСБ
 1.

Хумболтов колегиум:
26-28 ноември 2015

Тема: Българо-германското научно сътрудничество:
минало, настояще и бъдеще

Хумболтов колегиум 2015: факти


Общ брой участници: 127, от тях 31 млади учени,
17 участника от Германия и съседни страни



Поздравителни адреси от Посолството на ФРГ,
Президенството на РБългария, МОН, БАН



Сесия, организирана от Посолството на ФР
Германия с участието на 8 лектори от германски
институции



Участие на български и германски учени: 20 доклада
от Хумболтианци и техни немски колеги, 18 устни
доклада на млади учени



Кръгла маса по научното сътрудничество между
балканските страни и Германия

Моменти от Хумболтовия колегиум

Награждаване на Dr. Enno Aufderheide с
Почетния знак на Председателя на БАН

25.11.2015 г.
Българска академия на науките

Отражение на колегиума в медиите
• Пресконференция в БТА, 25.11. 2015

• Отражение в редица печатни и
eлектронни медии, на сайтовете
на БАН и СУ, както и в Годишния
Отчет на фондация „Александър
фон Хумболт“ за 2015 г.

• Публикация от
акад. Христо Цветанов
и чл.-кор. Илза Пъжева
в “Списание на БАН“: бр. 1, 2016

2. Публикационна и издателска дейност
• Издадена книжка с резюмета
на доклади от Хумболтовия
колегиум 2015
• Издаден сборник с доклади
в пълен текст от Хумболтовия
колегиум,издателство Фабер, 2016
Редакционна колегия:
Радка Аргирова, Крум Бъчваров,
Диляна Ботева, Николина Бурнева и
Илза Пъжева

3. Лекционна дейност


По инициатива на акад. Головински стартира цикъл от лекции на
Хумболтианци пред регионалните академични центрове на БАН.



Април-май 2016 г. бяха изнесени два цикъла от лекции от:

Акад. Евгени Головински: „Проблеми на фармакобиохимията. Ксенобиотици.”
Проф. Диляна Ботева: "Съдбата на тракийското население в края на античната епоха"

Акад. Евгени
Головински

Проф. Диляна Ботева

Лекционна дейност
13 Май-2016 Пловдив: съвместна инициатива
на ХСБ и катедра „Социология и науки за
човека” на Пловдивския университет.
 Организатор: доц. Светлана Събева
 Лектор: проф. Радка Аргирова


Още 8 колеги са заявили
готовност за изнасяне на лекции
пред академичната общност


4. Организация на срещи, посветени на
актуални проблеми на научните
изследвания в България


25 май 2016: Среща със зам.-министър проф. Николай Денков



29 юни 2016: Среща с Председателя на ФНИ проф. Георги Вайсилов

5. Други активности за подпомагане
на научните изследвания в България
 Инициатива

за подбор на рецензенти за нуждите
на ФНИ сред световната хумболтова общност (юли
2016)

 Мнения

за:

1. Правилника за работа на ФНИ ( ноември 2015, м.
март 2016)
2. Проекта на ЗРАС (април 2016)
3. Проекта на Стратегия за развитие на научните
изследвания (ноември 2016)

6. Участия на Хумболтианци в обществени и
публични органи и институции (в азбучен ред)


проф. Радка Аргирова: председател на ВНЕК по биология и медицина,
член на ПНЕК по същите науки към фонд „Научни изследвания“ 2017



проф. Георги Вайсилов: председател на фонд „Научни изследвания“



чл.-кор. Николай Витанов: зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“



акад. Веселин Дренски: член на ПНЕК по двустранно сътрудничество
към фонд „Научни изследвания“



доц. Юрий Кълвачев: член на постоянния подкомитет „Научни
изследвания и технологично развитие” към Комитета за наблюдение на
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020



проф. Николай Лазаров: член на ПНЕК по биология и медицина към
фонд „Научни изследвания“ 2016; член на ИС на фонд „Научни
изследвания“ 2017

Участия на Хумболтианци в обществени и
публични органи и институции (в азбучен
ред)


чл.-кор. Васил Николов и чл.-кор. К. Хаджииванов:
зам.председатели на БАН от 2017

Директори на институти на БАН:


акад. Веселин Дренски: директор на Института по математика и
информатика на БАН от 2017



чл.-кор. Андон Косев: директор на Института по биофизика и
биомедицинско инженерство от 2015



доц. Христо Попов: зам.-директор на Националния археологически
институт с музей



проф. Весела Цакова: дирекектор на Института по физикохимия от
2016

7. Популяризаторска дейност
Поредица от интервюта
в списание BBC Знание
(гл. ред. д-р Вл. Божилов)
 статия за ХСБ
 чл.-кор. Васил Николов
 проф. Борис Парашкевов
 акад. Иван Гуцов
 акад. Иван Тодоров
 проф. Радка Аргирова
бр. септември 2016

BBC Знание:

поредица от интервюта с български
хумболтианци

Чл.-кор. Васил Николов
бр. септември 2016

бр. октомври 2016

BBC Знание: поредица от интервюта с
български хумболтианци

бр. ноември 2016

бр. февруари 2017

бр. април 2017

Инициатива: ХСБ и хумболтианците
във Википедия

Със съдействието на екипа на Википедия – България
(гл. ас. доктор Вася Атанасова)

8. Признания за български хумболтианци


Февруари 2017: на тържествена церемония в кабинета на ректора
на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков проф.
дхн Димо Платиканов бе награден с вписване в Почетната книга
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“



Проф. Димо Платиканов е удостоен с пожизнено почетно
членство в Международната асоциация по науката за
колоидите и повърхностите за заслуги към асоциацията

Признания за български хумболтианци


Януари 2015 г. президентът на РБългария Росен
Плевнелиев връчи ордени "Стара планина" на акад.
Петя Василева за приноса й в българската наука и
областта на офтамологията.



Май 2016 чл.-кор. Елка Бакалова
получи Голямата награда "Питагор" за
цялостен принос в развитието на
науката

Признания за български хумболтианци
Президентът на РБългария
Росен Плевнелиев награди
проф. Христо Баларев с
орден "Св. св. Кирил и
Методий" първа степен за
значимия му принос за
развитието на общата и
неорганичната химия

Април 2015 г.

Признания за български хумболтианци


м. август 2016

На Световния конгрес по
математическо образование, който
се проведе в Хамбург, Германия,
акад. Петър Кендеров
(председател на УС на СМБ)
получи наградата „Пол Ердьош”
на Световната Федерация на
националните математически
състезания. Наградата, носеща
неговото име, е най-престижната
награда в областта на
математическите състезания.

Признания за български
хумболтианци


През 2015 г. доц. Милчо Цветков
получи специален грант от
Хумболтовата фондация за
създаване на мрежа в областта
на астроинформатиката, който е
признание за неговата всеобхватна
дейност в областта на
дигитализация на научното
наследство в областта на
астрономията

9. Хумболтови лекции 2016
5 декември 2016
1. Етимологията – най-популярната област на езикознанието
 Лектор: проф. Борис Парашкевов, носител на Хумболтова награда,
секция „Хуманитарни и обществени науки“, Хумболтов съюз в
България
2. Самоорганизация на молекули и колоидни частици - основен
подход за създаване на съвременни материали и продукти
 Лектор: акад. Петър Кралчевски, носител на награда „Питагор“,
Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"

10. Приемане на дарения на хумболтианци
доктор Мая Захариева

доктор Виолета Великова

Институт по микробиология - БАН

Институт по физиология на растенията - БАН

Лаборатория по „In vitro цитотоксичност и
сигнални пътища“

22 април 2015

Флуориметър за измерване на съдържание
на хлорофил

24 ноември 2016

11. Популяризация на програмите на
фондация „Александър фон Хумболт“
Продължиха активните изяви на проф. Лора Тасева
по запознаване на академичната общност с възможностите за
провеждане на научни изследвания в Германия със
съдействието на фондация „Александър фон Хумболт“ :
9 презентации

Проф. Лора Тасева – учен-посланик на Фондацията за България

12. Сайт и диплянка на ХСБ
• Активира се и се поддържа сайтът на ХСБ; отразяват се
текущи събития и се дава актуална информация за
активностите на Съюза
• Изработена е цветна брошура на ХСБ, представяща най-основната
информация за ХСБ



http://humboldtunion-bulgaria.org/

13. Списъци на българските хумболтианци
 Списъци

на българските хумболтианци –
проф. Димо Платиканов 2016

 Най-пълният

списък на българските
хумболтианци, събиран досега:
376 имена в периода 1965-2016
26 имена в периода 1925-1945

 Ще

бъдат отпечатани в специална книжка,
посветена на 25-тата годишнина на ХСБ

14. Други дейности по секции
(самостоятелни инициативи на секциите, извън общосъюзните)

Физико-математическа: председател проф. Огнян Кунчев


м. март 2017: изнесена лекция на тема „Приложение на
съвременни методи за анализ на данни към генетиката“ с лектор
проф. Кунчев



доц. Милчо Цветков и проф. дмн Огнян Кунчев са активни
участници в проекта по Астроинформатика, стартирал през 2008 г.
Работата по проекта продължава и през 2015 и 2016 г. са
реализирани участия в две конференции в Сърбия и в България,
в които участват хумболтови стипендианти и от Сърбия.



Продължава поддържането на базата данни за български
хумболтианци

Други дейности по секции
Биомедицинска: председател проф. Николай Лазаров


Подадени документи за кандидатстване за хумболтова
стипендия за постдокторанти от д-р Димитринка
Атанасова-Димитрова от Института по нервобиология
на БАН с приемаща страна проф. Грегор Айхеле (Макс
Планк Институт по биофизична химия, Гьотинген,
Германия).

Техническа: председател доц. Силвия Бойчева


От членове на секцията са подадени две заявки за
участие с доклади в предстоящия Humboldt-Kolleg,
Limits of Knowledge, Cracow, Poland, 22-25.06.2017

Други дейности по секции
Хуманитарни и обществени науки: председател проф. Диляна
Ботева
Участие в научни форуми: 1. проф. Николина Бурнева – доклад
в 6. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum 2016 2. доц. Крум
Бъчваров: доклад и модератор на сесия в Хумболтова
конференция „Die Gewalt in der Vorgeschichte und im Altertum“, 15-16
октомври 2016 г., Клуж-Напока, Румъния
Изследователски престои в Германия: 1. проф. Лора Тасева
съвместно с млад учен в Института по славистика при Хумболтовия
университет (януари-март 2016 г.); 2. проф. Ирена Василева в
Университета в Бон (март-април 2016 г.) 3. проф. Мария Шнитер в
Томас Институт, Кьолн (март-май 2017); 4. доц. Светлана Събева:
одобрен тримесечен престой в Университета в Бохум (октомври –
декември 2017)

Други дейности по секции
Хуманитарни и обществени науки: председател проф. Диляна Ботева
Изследователски проекти: проф. Ирена Василева - 2 проекта по
програмата Institutspartnerschaften с Университета в Бон; организиран научен
форум през 2015 по единия от проектите

Научни публикации в специализрани издания, финансирани изцяло или
частично от фондацията:
доц. Крум Бъчваров: Съставител на и автор в сборник, издаден с частичната
подкрепа на фондация „Александър фон Хумболт“: K. Bacvarov & Ralf Gleser
(eds.) Southeast Europe and Anatolia in prehistory: essays in honor of Vassil Nikolov
on his 65th anniversary. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie
293) Bonn: Habelt, 2016.
проф. Диляна Ботева: Thracian Tradition and Greco-Roman Aesthetics on the
Votive Plaques of the Thracian Rider. - In: A. Rubel (Hg.), Die Barbaren Roms.
Inklusion, Exklusion und Identitaet im Roemischen Reich und im Barbaricum (1.3.Jahrhundet n. Chr.), Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2016, 117-130.

Отбелязаване на годишнини и
празници
Отбелязване на националния празник на ФР Германия:
Зала „Джон Ататанасов“, СофияТех Парк, 3.10.2016

• 80-годишния юбилей на акад. Евгени Головински: 18 март 2015
• 80-годишния юбилей с научна сесия на проф. Стойко Факиров, 2016
• 65-годишния юбилей на чл.-кор. Васил Николов: 12 януари 2017

БЛАГОДАРНОСТИ
На институции и групи от хумболтианци:


Фондация „Александър фон Хумболт“ за финансирането на
Хумболтовия колегиум 2015



Посолството на ФР Германия в София, отд. „Наука“ (г-н Йорг Шенк)
за съдействието по организацията на Хумболтовия колегиум 2015



Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за финансовото обслужване и
логистичната подкрепа (в лицето на проф. Платиканов и изп. директор
Михаил Тачев)



Редакционната колегия на Сборника с доклади от Хумболтовия
колегиум 2015: за огромния й труд
Радка Аргирова, Крум Бъчваров, Диляна Ботева, Николина Бурнева
Илза Пъжева



Ръководството на ХСБ: за активната и ползотворна работа през
отчетния период; на акад. Головински и проф. Платиканов за
инициативността и постоянната им подкрепа.

На хумболтианци:

БЛАГОДАРНОСТИ



доц. Юри Кълвачев и проф. Лора Тасева за креативната подкрепа и готовност за
съдействие по всяко време, за работата им по подготовката и реализацията на
сборника с резюмета от Хумболтовия колегиум; на доц. Юри Кълвачев също за
поддържането и осъществяването на ефективни контакти с фондация „Св. Св. Кирил
и Методий“; на проф. Лора Тасева за инициативата й за връзка със списание BBC
Знание и отличната редакторска работа



проф. Антония Шиварова (посмъртно) за изключителната й подкрепа в работата по
събирането и обработката на резюметата от Хумболтовия колегиум 2015



проф. Николина Бурнева за активното съдействие по осъществяването на контакти
с издателство „Фабер“ и отпечатването на Сборника с доклади от Хумболтовия колег



проф. Николай Лазаров за работата по създаване на диплянката на ХСБ и табелката
за стаята на ХСБ в БАН-администрация



доц. Крум Бъчваров за работата му по отразяване на актуална информация на
сайта на ХСБ



Проф. Петър Петров за съдействието му при изготвяне на диплянката на ХСБ, както
и за активната помощ по извършване на редица организационни дейности на ХСБ

БЛАГОДАРНОСТИ
На ръководители на секции:
 проф. Диляна Ботева за работата й като ръководител на
Секция по химанитарни и обществени науки и
логистичната й подкрепа на всички мероприятия на ХСБ,
организирани на територията на СУ;
 проф. Огнян Кунчев за идеите за организация на срещи
със зам.-министър проф. Николай Денков и председателя
на ФНИ проф. Георги Вайсилов;
 акад. Христо Цветанов за неуморната му работа като
ръководител на Секцията по химически науки, за
инициативата му за публикация в „Списание на БАН“,
посветена на Колега

БЛАГОДАРЯ за ВНИМАНИЕТО!

