
  
Институт по обща и  
неорганична химия при БАН 

   
Факултет по химия и фармация при  

                                    СУ „Св. Климент Охридски” 

 

П О К А Н А  

за участие в  

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ посветена на  

100 - годишнината от рождението на 

Академик ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ 
 

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, 

учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, 

кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен 

синтез. Като блестящ организатор и лидер през годините е заемал редица 

отговорни длъжности: дългогодишен ръководител на Катедрата по обща и 

неорганична химия (1960-1989 г.) при Химическия факултет на Софийския 

университет, основател и дългогодишен директор на Института по обща и 

неорганична химия при БАН (1961-1990), зам.-декан на Химическия факултет, 

ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар и зам.-председател на БАН. 

Генератор на идеи, надарен със широкомащабно и стратегическо мислене, блестящ преподавател, той е с 

голям принос за развитието на ръководените от него научни звена и организации, както и за утвърждаване 

на международния авторитет на българската химическа наука. Богатото му научно наследство не се 

ограничава само в големия брой трудове (повече от 240), но и в създаването на школи от учени, които 

продължават да обучават и възпитават следващите поколения химици във всеотдаденост към работата, 

стремеж към усъвършенстване, уважение и почит към учителите и истинска любов към знанието. 

Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в зала „проф. Марин Дринов” на ЦУ-БАН (София). 

Предварителната програма включва доклади, посветени на научната дейност и живота на акад. Близнаков 

и постерни презентации. Предвид сложната и неясна обстановка, свързана с COVID 19, програмата ще бъде  

обявена по-късно. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN номер, дори при 

невъзможност събитието да се проведе на живо в зала. Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. 

Участията ще бъдат структурирани по три тематични направления: 

1) Химия на материалите; 2) Химия на повърхността; 3) Методика на обучението по химия 

Резюметата на български език с обем до 2 страници да се изпращат на адрес: nsagb2020@gmail.com. 

За оформяне на резюметата, МОЛЯ, следвайте указанията и образеца в прикачения файл. 

Краен срок за подаване на резюметата: 30.09.2020 г.  Потвърждение за участие: до 10.10.2020 г. 

 

проф. д-р Радостина Стоянова                                                                                     чл. кор. проф. дхн Тони Спасов 

(Директор на ИОНХ-БАН)                                                                                               (Декан на ФХФ-СУ) 

mailto:nsagb2020@gmail.com

