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ВЕСЕЛА КОЛЕДА,  
СКЪПИ КОЛЕГИ! 

 
 

 
 

  

 Скъпи колежки и колеги, 

Изтърколи се още една година, надяваме се да е била 

щастлива и успешна за всички нас. За добро или за зло, през 2004та 

започнаха някои реформи в ИОНХ. Нашето желание бе да съхраним 

всички хубави традиции на Института, като същевременно осъществим промените, 

продиктувани от динамиката на съвремието. В някои начинания успяхме, в други – 

само частично. Надяваме се, че всички Вие вярвате, че нашите усилия винаги са 

били искрено насочени към подобряване на условията на творчество и труд и на 

атмосферата в ИОНХ. Радваме се, че в повечето от нашите дейности срещнахме не 

само Вашето разбиране, но и неоценимата Ви помощ. В тези случаи ние се 

чувствахме членове на един голям и сплотен колектив, обединяващ усилията на 

учени от различни поколения. Особено ни радва ентусиазмът на по-младите наши 
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колеги, които от ден на ден все по-уверено демонстрират високо научно ниво и 

принадлежност към един европейски научно-изследователски институт.  

Весела Коледа, скъпи колеги! 
Пожелаваме на всички здраве, радост, щастие и творчески 

успехи през Новата година! И нека и през следващата година 
времето, прекарано в Института, да бъде истинско удоволствие за 
всеки от нас! 

ст. н.ст. І ст. дхн К. Хаджииванов, ст. н.ст. І ст. дхн Е. Иванова,  

ст. н.ст. ІІ ст. д-р В. Николов и ст. н.ст. ІІ ст. д-р Е. Жечева.  

 

НЕВЕРОЯТЕН ШАНС 

     Имате невероятния шанс да участвате на КОЛЕДНОТО ТЪРЖЕСТВО на 
Института - 23 декември 2004 г. от 10.30 часа. Ще има почерпка! 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 

 На 25 октомври 2004 г. Христо Гаджов защити дисертация за присъждане на 
научната степен “доктор”.  

 На 20 декември 2004 г. Маргарита Миланова защити дисертация за 
присъждане на научната степен “доктор”.  

На колегите честито !! 

 Следващите курсове по английски език ще започнат от месец февруари 2005 г.  

КОМАНДИРОВКИ 

 ст.н.с.ІІст. д-р Стефка Тепавичарова - 6 дни в Брюксел от 01 декември 2004 г., 

с цел: участие в Second Meeting for the Pilot Study on Security of Narrow Waterways.  
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ХУМОР 
 
Честито! Чух, че си защитил докторска теза. Каква беше темата?  
-"Относно екстензията на захарозоамилозния гел".  
- Ей, много е завъртяно. Можеш ли да ми го обясниш по-простичко?  
- Абе с две думи: Как се разтягат локуми. 
 
Химик се хвали пред приятели:  
- Синчето ми днес произнесе първата си дума!  
- И какво каза?  
- Парааминоарсенбензолхидрохлорид!-с гордост отговорил щастливият баща. 
 
Съобщение из научната преса:  
"При разкопки в планините втората археологическа експедиция на БАН откри останките 
от първата археологическа експедиция."  
 
Тече изпит по химия. Професорът казва:  
- Въпрос за шестица: От коя валентност е въглеродът?  
Тишина.  
- Въпрос за петица. От коя валентност е въглеродът: А) трета, Б) четвърта, В) пета.  
Отново тишина.  
- Въпрос за тройка: Въглеродът не е ли от четвърта валентност?  
 
В болницата докарват пострадал студент, целия наранен. Питат го: 
- Автомобилна катастрофа? 
- Не, грешка в ръководството за лабораторни упражнения по химия.  

 
 
 
 
 
 

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 


