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АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ
(1910-1997).
Учен, инженер, общественик,
хуманист, създател на
материалознанието и
технологията на металите в
България, автор на широко
разпространения като наука и
практика метод за леене и
противоналягане, известен в
света като методът „Балевски
- Димов”, защитен с над 100
авторски свидетелства и
патенти. Дългогодишен
председател на БАН.
Автор на книги с анекдоти,
афоризми, стихове.

АКАД. РУМЕН ЦАНЕВ.
Основател и дългогодишен директор
на Института по молекулярна
биология към БАН, член на Academia
Europаeа (Лондон) и на редица
международни организации, учен генетик, с много приноси в
изследването на структурата на
генетичния апарат, в „разкриването
на езика на природата” - ДНК. Роден
в семейството на литератори,
отрано проявява и литературни
интереси. Автор на над 200 научни
труда в областта на цитохимията и
биохимията на нуклеиновите
киселини, две книги със стихове;
добър преводач - наскоро излезе
преводът му на „Фауст” от Гьоте.

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПЕНЕВ,
ДМН
Лекар - гинеколог, работил в
„Майчин дом” - София. Има
отпечатани над 100 научни
труда. Пише стихове от
младежките години, но не е
публикувал. Първата си
стихосбирка - „Нямам
завещание”, издава през
2005 г. След нея излизат
стихосбирските му „Не, не
беше илюзия” (2005), „Небе
в рамка” (2005) и „И все пак.
Посвещения” (2006).

СТ.Н.С. І СТ. ДХН
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ

Семейство Милчеви, 2003 г.

Работи в Институт по физикохимия
към БАН. Автор на около 90
публикации в наши и чужди научни
списания и на две книги.
Научни интереси: кристален
растеж, електрокристализация.
Хоби - художествена литература,
класическа музика.
Съставител със ст.н.с. І ст. дхн
Стоян Стоянов на книгата
„Академик Ростислав Каишев.
Живот, посеветен на науката”.
Акад. изд. „Проф. М. Дринов”. 2003.

ДОЦ. Д-Р. ИНЖ. ЛИДИЯ
ЙОРДАНОВА
Работи във Факултета по
комуникационна техника и
технологии на ТУ-София.
Ръководител на „Центъра по
широколентови комуникации и
кабелна телевизия” на ТУ-София София.
Автор на повече от 90 научни
публикации, от които осем книги и
над 20 внедрени научно-приложни
разработки. Златен медал на
Международния Пловдиски панаир
(1993) и годишни награди на
издателство “Сиела” за авторски
принос (1999 и 2000 г.)
Професионален цигулар. Хоби:
музика и изобразително изкуство.

СТ.Н.С. ДФН ИСКРА
АРСЕНОВА

От аспирантурата та до сега
работи все в Центъра по
наукознание към БАН.
Интереси - наукознание, научна
информация, научен потенциал,
устойчиво развитие Обича
цялото изкуство, а от спорта
ходенето. Затова има куче - за
да ходи. В поезията я привлича
музиката на словото.
Най-голяма награда за нея са
щастливите лица на успешно
защитилите й докторанти и
тези на бившите й студенти.

ПРОФ. ДТН КОЛЮ
МИНКОВ
Работи в Института по
механика и биомеханика към
БАН.
Автор на над 100 научни
труда, патенти, учебници,
книги и на 3 стихосбирки;
внедрил десетки иновации в
машиностроенето с реален
ефект. Председател на
Експертния съвет за млади
учени към БАН.
Хоби: поезия, музика,
роботика и туризъм.

СТ.Н.С. Д-Р ЕЛЕНА
КАШЧИЕВА

На сватбата на сина ми Петър с
прекрасната ми снаха Ния, сме със
съпруга ми и младоженците.
(29.04.2006)

Ръководител на катедра Физика
и на Лаборатория по
електронна микроскопия при
ХТМУ.
Научни интереси микроструктура на материалите,
електронна микроскопия,
електронна дифракция.
Автор и съавтор на над 150
публикации в български и
международни списания и на 4
учебни помагала.
Хоби: поезия, стимулиране на
духовното и интелектуално
развитие на млади хора, чужди
езици (френски, английски),
танци, политика.

ДЕНКА КУЦАРОВА.
Доктор по математика.
Завършва Математическия
факултет на СУ с пълно
отличие. Защитава
кандидатска дисертация по
функционален анализ и
постъпва на работа в ИМИБАН. В момента е
преподавател в САЩ
(Department of Mathematics,
The University of Illinois at
Urbana-Champaign Urbana).
Автор на стихосбирка ”Ако
страхуваш се да страдаш”,
Ориен Ек, 1992.

В Institute of Plant Sciences,
University of Bern, Швейцария
(декември 2002)

СТ.Н.С. ДБН КЛИМЕНТИНА
ДЕМИРЕВСКА
Работи в Институт по
физиология на растенията
“Акад. М. Попов” към БАН.
Научни интереси растителни ензими и
белтъци, регулация,
абиотичен стрес,
антиокислителна защита,
програмирана клетъчна
смърт.
Хоби: поезия, изобразително
изкуство, музика,
литература.

БОЙКО ЗЛАТЕВ

Магистър по физика
(специализации астрономия и
ФЯЕЧ) и магистър по приложна
математика (специализация
приложна статистика.).
Интереси - астрономия,
слънчево-земни въздействия;
съвременни статистически
методи за анализ на данни и
техни приложения в различни
области на естествените и
хуманитарните науки;
математическо моделиране на
социални процеси.
Хоби - поезия, източна
философия.

ПРОФ. ДСН КИРИЛ
БОГДАНОВ
(НИТРАМ ЛИРИК)
Работи в Лесотехническия
университет.
Научни интереси - горите
като интегрирана система от
ресурси и организация на
многофункционално горско
стопанство.
Хоби - поезия, литература,
пътуване и опознаване на
съхранени природни
територии. Автор на 2
стихосбирки.

СТ.Н.С. І СТ. Д-Р ИНЖ.
ДИМИТЪР БАРЕВ
Машинен инженер. Трудовият
му стаж преминава в НИИ по
механизация и електрификация
на селското стопанство в
София.
Автор на стихосбирката „Като
самотен жерав”
(2003),издадена благодарение
на подкрепата на приятели и
колеги и на участниците в
туристическата група
„Синаница”.

Д-Р КАЛИНА
ХАДЖИИВАНОВА
лекар - магистър по
медицина. Интереси:
медицинска биология и
ортопедия. Участвала е в
международни конгреси по
медицински науки.
Спечелила е конкурс за
асистент в катедра
„Биология” в МУ - София.
Хоби: музика (певица и
дипломи за 5 -годишно
обучение по пиано), поезия,
научна литература.

СЛАВЕЯ АНГЕЛСКА
(род. 1990 г.)
Ученичка в математическа
паралелка на СОУ „В. Левски” Севлиево.
Активен участник в Националните
ученически научни конференции
на Съюза на физиците в България
и във фестивалите на физиката у
нас и по Европейската програма
„Наука на сцената”.
Интереси: математика, музика,
поезия (пише стихове от 9годишна). Има награди от редица
национални и регионални
конкурси за поезия. Автор на
стихосбирка „Изгреви”, М-Прес,
2006.

ПРОФ. БАЙЧО ПАНЕВ
Доктор по право и
криминология,
професор в Бургаския
свободен университет.
Научни интереси криминология,
философия, социология.
Хоби - класическа
музика; литература;
планински туризъм;
отглеждане на домати в
градината.

СТ.Н.С. Д-Р ЕВГЕНИЯ
СЕНДОВА (ЖЕН-И-СЕН)
Научни интереси: компютърно
моделиране на творчески
процеси; интегриране на
информатиката в обучението
по математика, езици и
изкуства.
Хоби: музика, стихоплетство,
танци, изобразително изкуство
(включително и компютърно),
пинг-понг, тенис, табла (семеен
шампион).
Практикум за математически таланти:
Тактика и стратегия в таблата ☺

ПАВЛИНА ПАВЛОВА
Професор хонорис кауза" за
литература на IBC Gambridgе, клон "Европа".
Включена е в справочника
"Кой кой е?" на IBC
Gambridge - Англия. Авторка
на 26 поетични книги, под
печат е роман на
историческа тематика.
Национални и международни
награди за поезия. Хоби цветя. Член е на Съюза на
българските писатели и на
Съюза на българските
журналисти.

Н.С. БИСТРА РАНЕВА –
МАРКОВА
Инж. химик, работи в
ЦЛОЗОИ - БАН.
Научни интереси - среди за
оптичен запис. Други
интереси – литература,
изобразително изкуство,
туризъм.
Хоби – рисуване върху
коприна, литература (има 10
издадени книги с поезия и
приказки и 4 неиздадени).

ИВАЙЛО НЕДЯЛКОВ
Студент ІІІ курс в ТУ София, спец. „Индустриално
инженерство” и І курс във
Физическия факултет на СУ.
Член на МЕНСА. Лауреат на
Мини Нобеловата награда по
физика в областта на
информационните и
аерокосмическите
технологии за 2005 г.
Участник в телевизионното
шоу „Красавицата и
отличникът”.

Водеща на музикалнопоетичната вечер:

БОЖИДАРА ЦЕКОВА
Актриса в Сатиричния театър (в
продължение на 25 години).
Автор на радио-, телевизионни и
театрални пиеси; на 5 книги с
разкази и новели и на един роман.
Носител на награди от анонимни
конкурси, на „Будител 2002” от
Съюза на свободните писатели”, на
награда „Блага Димитрова 2003” и
на Международната награда на
OIRT. Член на българската секция
на писателите криминалисти.
Председател на Дамски литературен
салон “Евгения Марс” и на Дамски
клуб “Благовещение”.

НА УЧЕНИТЕ НИ – ТВОРЦИ, И МУЗИКАНТИ, И ПОЕТИ,
СЪС БЛАГОДАРНОСТИ И С УВАЖЕНИЕ,
И ПРЕД ТАЛАНТИТЕ ИМ – С ПРЕКЛОНЕНИЕ,
ОТПРАВЯМ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, СИЛА,
ОБИЧ, СРЕДСТВА ЗА НАУКА!

И МНОГО УВАЖЕНИЕ!
От името на организаторите:
ПЕНКА ЛАЗАРОВА

Съюз на учените в България

