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АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 

 Моля всички желаещи да посещават курсове по английски език през месец  
май (за начинаещи и за напреднали) да се запишат в канцеларията на института до 
20. 04. 2004 г. 

 Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че на 21 април 2004 г., сряда, от 11 часа в 
аудиторията на бл. 11 акад. Дечко Павлов от Института по електрохимия и 
енергийни системи – БАН ще изнесе пред Колоквиума на ИОНХ лекция на тема: 
Секция “Оловни акумулатори” – философия, развитие, достижения”. 

 На 22 април 2004 г., в големия салон на БАН ще се проведе тържество, 
посветено на 70-тия рожден ден на акад. Панайот Бончев. Юбилейното честване е 
любезно спонсорирано от фирмите: Астел, ТЕАМ, Теоком, Софилко, Спектротех и 
Хрома. 

 Ръководството на ИОНХ изказва благодарност на ст. н. с. ІІ ст. д-р Р. Николов и 
К. Караджов за съдействието им при подготовката на плановете за подмяна на 
водопроводната инсталация на института.  
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 И през тази година Химическият факултет на Софийския университет, 
съвместно с фондация “ Еврика”, Факултетния съвет на Химическия факултет и 
Химическата секция на Хумболтовия съюз в България организират ”Научна сесия 
по химия за студенти и докторанти - 2004” на 19 и 20 май 2004 г. Заявки за 
участие и резюмета на докладите се изпращат на e-mail: session@chem.uni-sofia.bg  
до 10.05.2004 г. Повече информация може да получите в прикачените документи на 
web-site: www.chem.uni-sofia.bg. 

 Правила за ползване на мултимедийния проектор на ИОНХ. Мулти-
медийният проектор ще се използува за представяния пред колоквиума и 
семинарите на ИОНХ. Отговорник за правилната експлоатация е хим. Д. Бинев, а 
разрешение за ползване се взема предварително от председателя на колоквиума - 
ст. н. с. ІІ ст. д-р Р. Стоянова. 

 На 22 март 2004 г. Цветомир Валериев Венков (химик в лаборатория СРОС, 
ИОНХ) защити дисертация за присъждане на научната степен “доктор”.  

КОМАНДИРОВКИ 

 ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Хавезов – 5 дни в Брюксел от 23 март 2004 г., за 
участие в пленарно заседание на Комитета на НАТО;  

 проф. дхн Христо Баларев - 6 дни в Атина, Гърция, от 30 март 2004 г., за 
участие в редовно заседание на Борда на директорите на Международния център по 
черноморски изследвания; 

 ст. н. с. І ст. дхн Елисавета Иванова -  17 дни в Дортмунд, Германия, от 14 
април 2004 г., за работа в Института по спектрохимия и приложна спектроскопия 
по отпусната стипендия от Германската служба за академичен обмен (DAAD). 

НОВИ КОЛЕГИ 

 В института е назначена нова колежка д-р Стела Тодорова Антонова - 
специалист по маркетинг. Извършва маркетинг и рекламна дейност на продуктите 
Solilug и Sea Stare, които са разработка и производство на Лабораторията по 
неорганични соли с Опитно производствена база в гр. Бургас. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 

 Назначената комисия за организиране на биенален конкурс за най-добра и 
най-цитирана работа с автори от ИОНХ, излезе със следното предложение: 

 
Проектоправилник 

 
 Провеждат се биенални конкурси за най-цитирана работа и за най-добра 
работа, като наградите се връчват на заседание на Колоквиума на ИОНХ в 
навечерието на Празника на ИОНХ – 18 март. Като награди се предвиждат грамоти 
и при възможност парични суми. Наградените работи не участвуват в бъдещи 
конкурси. Първият конкурс ще се проведе през 2005 г. 
 
1. Конкурс за най-цитирана работа  

- отнася се до всички учени от ИОНХ; 
- всеки кандидат участва с една публикация по избор от последните 5 

години; за първия конкурс през 2005 г. – от последните 10 г. Списъкът 
на цитатите се представя с пълното им библиографско описание;  

- отличава се по една работа от трите основни направления в ИОНХ; 
- броят и видът на цитатите се оценява от комисия. 

 
2. Конкурс за най-добра работа 

- за учени от ИОНХ на възраст до 35 години; 
- всеки кандидат участва с една публикация по избор от последните 5 

години; 
- отличава се по една работа от трите основни направления в ИОНХ; 
- комисия прави комплексна оценка по следните еднакви по тежест 

показатели: 
 общ импакт фактор; 
 % младежко участие; 
 брой цитати; 
 представяне на работата (до 10 мин) на заседание на Колоквиума. 

 
   Състав на комисията: ст.н.с. І ст. дхн Е. Иванова  

ст.н.с. ІІ ст. дхн Д. Стоилова   
ст.н.с. ІІ ст. д-р Д. Ковачева  
ст.н.с. ІІ ст. д-р Д. Радев  
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 АКТУАЛНИ НОВИНИ 
 

 Правилник за работата на Колоквиума и семинарите в 
Института по обща и неорганична химия – БАН 

 

(приет на заседания на Научния съвет, протокол № 3 от 11.03.2004 г.) 
 

 

1. Колоквиум към ИОНХ 
 

С организирането и провеждането на Колоквиум към Института по обща и 
неорганична химия, който е орган на Научния съвет на института, се цели 
натрупаното в ИОНХ научно познание да придобие по-широка известност, да 
подпомогне взаимодействието на института с чужди организации, да съдейства за 
научното развитие на учените, да улесни участието им в различни програми на 
национално и международно ниво. За постигането на тези цели се предвижда на 
Колоквиума да се обсъждат следните теми: 

− представяне и обсъждане на тематиките на лабораториите в ИОНХ; 

− доклади на поканени чужди гости от страната и чужбина; 

− процедури за присъждане на научни степени (пред защити); 

− доклади на учени, които кандидатстват за хабилитиране в ИОНХ; 

− отчети по договори и/или проекти, които се предлагат за финансиране (по 
желание). 

 
Правилата за работа на Колоквиума към ИОНХ се основават на решение на 

Научния съвет по обща и неорганична химия, протокол № 1 от 13. 01. 1994 г. 
Според това решение, всички хабилитирани учени в ИОНХ са членове на 
Колоквиума. Заседанието на Колоквиума е редовно, ако на него присъстват не по- 
малко от половината хабилитирани лица в института. Допуска се редуциране на 
състава на Колоквиума с колеги, които са в отпуска по болест или в командировка 
в чужбина, но тази редукция не може да бъде с повече от 1/6 от общия брой на 
членовете на Колоквиума. Колоквиумът се ръководи от хабилитиран учен, който се 
избира от Научния съвет на ИОНХ. Измежду учените председателят на 
Колоквиума избира секретар на колектива. 
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2. Семинари 
 За да се подпомогне обучението на млади специалисти, както и да се 
инициира научното взаимодействие между членовете на различни лаборатории в 
института, се предвижда организиране на семинари към ИОНХ. За тях няма 
изисквания за кворум, а в свободна форма се обсъждат: 

− публичният втори изпит по специалността на докторанти в присъствието на 
съответната изпитна комисия; 

− лекции по конкретни поводи, представени както от млади учени, така и от 
учени с по-голям опит; 

− отчети от командировки, специализации, конференции, научни школи и др. 
 По конкретни въпроси се препоръчва да се канят и външни специалисти. В 
съотвествие с научно-изследователската дейност на института е необходимо 
семинарите да се разделят тематично: семинар по химичен анализ, семинар по 
неорганично материалознание и семинар по адсорбция и катализ. Ръководителите 
на съответните семинари са хабилитирани лица, които се избират от Научния съвет 
на ИОНХ.  
За ръководители на семинарите бяха избрани : 
1. ст.н.с. ІІ ст. д-р Елена Русева - семинар по химичен анализ. 

2. ст.н.с. ІІ ст. д-р Мария Хрусанова - семинар по неорганично материалознание. 

3. ст.н.с. ІІ ст. д-р Красимир Костов - семинар по адсорбция и катализ. 

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ  

 Продължаваме да получаваме множество писма от наши колеги. Ето извадки 
от някои от тях: 
 
Проф. Д. Цалев – Химически факултет –Софийски Университет 
 Благодаря за бюлетина , това е една отлична идея за информираност, 
ефективност, прозрачност!  
 Желая ви много успехи! 
 
Д-р Димитър Панайотов – САЩ 
 Благодаря ви за последния брой на бюлетина. Изживях  приятни минути на 
носталгия, гледайки снимките от тържеството на ИОНХ!! 
 
Проф. Тодоровски – ръководител на катедра НХ в СУ и член на НС на ИОНХ 
 Благодаря Ви! Начинанието е наистина полезно! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
 

 Изключително богати и постоянно обновявани бази данни за най-различни 
величини: 
   на National Institute of Standard and Technology (NIST) на САЩ:  
 http://webbook.nist.gov 
   на National Institute of Advanced Industrial Science and Technology на Япония:  
 http://www.aist.go.jp 
 

 Безплатен достъп до “Journal of Thermal Analysis and Calorimetry”: 
          http://www.kluweronline.com/issn/1388-6150/ 
 

 Безплатен достъп до някои списания на Elsevier: 
 www.sciencedirect.com/web-editions 
 

 Публикуването на адреса на сайта за импакт-фактори в брой 2 на бюлетина 
съвпадна с ограничаването на достъпа до него. Затова публикуваме друг адрес, 
където са включени импакт-факторите за годините 1992 г. до 2001 г. 
 http://impact.drwoelfel.de/ 
   Натиска се иконата Browse listing и импакт-факторите излизат в отделно 
прозорче. Трябва да се кликне и върху буквата на търсеното списание. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главен редактор ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Стефанов;  
редактор н.с. І ст. д-р Елена Иванова.  

Материали за публикуване се изпращат на адрес:  
eivanova@igic.bas.bg 


