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От 29 септември до 1 октомври 2016 г. се проведе 
ХVІІІ-тия Национален симпозиум „Полимери 2016“ 
в рамките на 9-та Национална конференция по хи-
мия – „Наука и технологии за по-добър живот“, чийто 
домакин бе Факултетът по химия и фармация на Со-
фийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. 
Основни организатори на симпозиума бяха Факулте-
тът по химия и фармация на Софийския университет и 
Институтът по полимери на Българската академия на 
науките.

В ХVІІІ-тия Национален симпозиум по полимери 
участваха учени, докторанти, студенти и представите-
ли на индустрията от България, Полша, Германия, Ве-
ликобритания, Гърция, Испания и Япония. Програмата 
на симпозиума включваше 13 поканени лекции – пле-
нарни и основни доклади, 12 устни и 23 постерни съ-
общения, разпределени в 8 заседания и една постерна 
сесия. Пленарните доклади бяха изнесени в блокове, 
общи за всичките десет симпозиума на конференция-
та, което повиши въздействието им и увеличи кому-
никацията между участниците. Следобедно заседание 
на 30 септември 2016 г., бе посветено на 80-годишния 
юбилей на проф. дн Стойко Факиров.

Сред поканените лек-
тори бяха именити учени 
от страната и чужбина. 
Честта да изнесе една 
от пленарните лекции от 
сесията при откриване 
на конференцията бе 
предоставена на светов-
ноизвестния учен проф. 
Йошихито Осада, който 
засегна много важен 
проблем на приложната 
полимерна наука – тъкан-
ното инженерство.

Проф. Йошихито Осада получава докторска степен 
по полимери под ръководството на проф Л. К. Кабанов 
в Московския държавен университет през 1971 г. От 
1973 г. е доцент, а от 1982 г. – професор в университета 
в Ибараки, Япония. През 1992 г. е поканен за професор 
в университета Хокайдо, Сапоро, Япония, където е из-
пълнявал длъжностите декан на Факултета по науки, 

а след това и зам.-ректор на университета в Хокайдо 
до 2007 г. През 2007 г е поканен от Научния институт 
RIKEN, където е бил заместник директор. Професор 
Осада в момента е гост-професор в RIKEN и почетен 
професор в университета в Хокайдо. Той е асоцииран 
член на Японската академия на науките и сътрудник на 
Химическото общество на Япония, почетен доктор на 
Политехническия университет на Картахена, Испания 
и гостуващ професор в няколко други университета. 
Той е носител на много награди от Химическото об-
щество на Япония. Проф. Осада играе важна роля в 
научната общност като заместник-председател на Дру-
жеството по полимерна наука на Япония и е член на 
различни правителствени комисии.

Неговият доклад „Интелигентните гелове – подхо-
ди към изкуствени меки тъкани“ бе посветен на двой-
ните полимерни мрежи и техните специфични отнася-
ния, на хидрогеловете, които имитират меките тъкани 
на човешкото тяло. Той разгледа примери за създаване 
на изкуствени меки тъкани: изкуствени мускули и из-
куствена свързващата тъкан, използвайки полимерни 
гелове, както и перспективите за замяна на биологич-
ните меки тъкани с изкуствени.

Проф. Стергиос Пис-
пас от Института по 
теоретична химия и фи-
зикохимия, Гръцка на-
ционална научноизсле-
дователска фондация в 
Атина (Гърция) изнесе 
пленарен доклад на тема 
„Фукционални нано-
структури от амфифилни 
блокови съполимери и 
други изграждащи бло-
кове“. 

Проф. Писпас е ди-
ректор по научната дейност на Института по теоре-
тична химия и физикохимия. Получава дипломата си 
по химия и докторска степен от университета в Ати-
на. Бил е на следдокторска специализация в Катедрата 
по химия на Университета на Алабама в Бирмингам, 
САЩ. Научните му интереси са насочени към синтез 
и охарактеризиране на полимери с добре дефинирана 



52

Н. Косева / Химия и индустрия 87 (2016) 51–55

структура, получавани чрез контролирани полимери-
зационни техники – амфифилни блокови съполимери 
и полиелектролити, нано/хибридни комплекси и струк-
тури от полиелектролити, повърхностно активни ве-
щества, протеини, липиди и ДНК. Д-р Писпас е носи-
тел на наградата на Американския институт на Фонда-
цията на химиците за изключителни постижения (1995 
г.) и наградата „A. K. Doolittle“ на Американското хи-
мическо общество (2003 г.). В момента е член на ред-
колегията на списанията „Journal of Materials (от 2011 
г.) и „Тhe International Journal of Materials“ (от 2013 г.). 
Участвал е в 22 национални и международни изсле-
дователски проекти в сътрудничество с академични и 
индустриални организации (в 8 като координатор).

В доклада си проф. Писпас засегна последни ре-
зултати от изследванията му върху дизайна и синтеза 
на нови амфифилни блокови съполимери и блокови 
електролити, тяхната самоорганизираност във водни 
разтвори и върху повърхности. Представени бяха усъ-
вършенствани начини за контролиране на процеса на 
самоасоцииране на макромолекулите, както и създава-
нето на нови наноструктури, които могат да намерят 
приложения, свързани с доставянето на лекарства и 
гени, ензимния катализ, биомиметиката и биотехноло-
гиите, както и с дизайна на тънки филми.

Проф. Манфред Щам 
(Институт за полимерни 
изследвания „Лайбниц“, 
Дрезден, Германия) също 
изнесе пленарен доклад 
по актуални проблеми 
на полимерната наука. 
Професор Щам завършва 
физика в Университета 
на Франкфурт на Майн, 
след което получава док-
торска степен в Универ-
ситета на Майнц, където 
се и хабилитира като про-

фесор по физикохимия. В този университет препода-
ва до 1999 г., а след това е назначен за професор по 
физикохимия на полимерните материали в Дрезденския 
университет, както и ръководител на отдела за физико-
химия и полимерна физика на гореспоменатия ин-
ститут. Работи в области като наноструктурирани ма-
териали, полимерни междуфазови граници и тънки 
филми, взаимовръзка между структура и свойства на 
полимерите, охарактеризиране на полимерни повърх-
ности и междуфазови граници.

Във фокуса на пленарния доклад на проф. Щам 
„Полимери за батерии с висока енергийна плътност“ 
бе ролята на полимерите при съхраняването на енер-
гия и ефективното използване на възобновяемите 
енергийни източници. Той се спря на използването 
на полимери при дизайна на катоди с пореста струк-
тура, съдържащи сяра. Нанопорестата основа придава 

добра стабилност на литиево-серните батерии за над 
100 цикъла. Освен това, полимери се използват и за 
сепаратори, твърди електролити, свързващи звена на 
литиевия анод, и не на последно място за опаковане 
на батериите.

Основният доклад „Съ-
организиране на блокови 
съполимери: стратегия 
за многофункционални 
наноносители“ бе изне-
сен от проф. Петър Пе-
тров (Институт по по-
лимери, БАН). Проф. 
Петров е възпитаник на 
Химикотехнологичния 
и металургичен универ-
ситет (ХТМУ) в София, 
където получава висше-
то си образование и 

докторска степен. Изгражда научната си кариера в 
Института по полимери на БАН. От 2013 г. е доктор 
на науките, а от 2014 г. – професор. Научните му ин-
тереси са посветени на полимерните наноматериали и 
разнообразните възможности за приложението им.

Докладът му бе свързан с методите за получаване 
на многофункционални наноносители на основата на 
съвместно самоорганизане на подходящи двойки бло-
кови съполимери. Разгледано бе образуването на нано-
носители, съчетаващи свойствата на различни термо- 
и рН-чувствителни, биоразградими и биосъвместими 
полимери. Системи от агрегати, съдържащи смесено 
хидрофобно ядро и/или смесена хидрофилна корона, 
биха били авангардни носители на комбинация от ле-
карства, тъй като хидрофобното ядро може да се нато-
вари със слабо разтворими във вода активни субстан-
ции, докато полийонните вериги на короната могат да 
координират протеини или лекарства като цисплатин.

В симпозиума с ос-
новен доклад участва 
проф. Хуан Франциско 
Родригес Ромеро – ди-
ректор на Институт за хи-
мични и екологични тех-
нологии, Университет 
на Кастилия-Ла Манча 
в Суидат Реал, Испания. 
Изследователският екип, 
ръководен от проф. Ро-
меро, има голям опит в 
каталитични и йоннооб-
менни процеси, в техно-
логии, използващи свръх-

критичен въглероден диоксид, в получаването на поли-
уретани, рециклиране на полимерни отпадъци и други. 
Той и екипът му са носители на редица испански на-
гради за иновации.
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В доклада си „Функционализиране на съполиме-
ри от пропиленов и етиленов оксид за синтез на по-
лимер-лекарствени конюгати“ проф. Ромеро представи 
синтез на съполимери със зададени свойства. За по-до-
бро абсорбиране и биовъзприемане на хидрофобни ле-
карства са синтезирани съполимери на пропиленов и 
етиленов оксиди. Изследвани са и възможностите от 
тях да бъдат създавани нови носители на лекарства под 
формата на водоразтворими мицели.

На наносителите на 
лекарства бе посветен 
и основният доклад на 
проф. Барбара Требицка 
– ръководител на Лабо-
раторията по въглеродни 
материали в Центъра за 
въглеродни и полимерни 
материали, Полска ака-
демия на науките, Забже, 
Полша. Научните инте-
реси на проф. Требицка 
са в областта на физико-
химични изследвания на 

полимери, реагиращи на промени на околната среда, 
амфифилни полимери и тяхната самоорганизация, по-
лимери за биомедицински приложения, полимерни био-
конюгати и въглеродни материали.

В доклада си „Термочувствителни наноносители на 
активни вещества“ проф. Требицка представи различ-
ни начини за стабилизиране на асоциати от полимери 
(ПНИПАМ и ПДЕГМА), които реагират на промяна 
на температурата: чрез използване на „клик“ реакции 
или омрежване на короната на наноносителите. Спо-
ред авторката, разгледаната методика за получаване на 
наноносители на онкологични лекарства, използвайки 
предимствата на агрегирането в системата от смесе-
ни термочувствителни биоконюгати, е универсална и 
може да бъде използвана за капсулирането на различни 
активни субстанции.

Основният доклад 
„Нови ЯМР методи в 
българската полимерна 
наука: дифузионна ЯМР 
спектроскопия и ЯМР 
спектроскопия с въртене 
при магическия ъгъл за 
изследване структурата, 
динамиката и взаимо-
действията на полимер-
ни хидрогелове“ бе из-
несен от доц. Павлета 
Шестакова (Институт 
за органична химия с 
Център по фитохимия 

на БАН). Доц. Шестакова е сред изявените специали-
сти по ЯМР спектроскопия в страната. Научните ѝ ин-

тереси са посветени на получаването на информация 
за структурата на веществото и връзката ѝ с неговите 
свойства, което е от особено значение при създаването 
на нови функционални материали, наноразмерни ле-
карствени носители или полимерни гелове. В доклада 
ѝ бяха разисквани възможностите на новите анали-
тични методи в България за изследване структурата и 
динамиката на полисулфобетаинови хидрогелове. По-
лучените резултати от изследванията, проведени върху 
мрежи в набъбнало и сухо състояние, са в съответствие 
с тези от диференциално сканиращата калориметрия и 
измерванията на кинетиката на набъбване.

Основен доклад на 
тема „Синтез, охаракте-
ризиране и поведение 
на стабилизирани чрез 
полимери сребърни на-
ночастици за биомеди-
цински приложения“ бе 
изнесен от доц. Райна 
Бряскова (ХТМУ). Тя по-
лучава магистърската и 
докторската си степен от 
същия университет, къ-
дето понастоящем води 
редица курсове на сту-

денти по полимерно инженерство. Изследователските 
ѝ интереси са в областта на контролираните радикалови 
полимеризации, получаването на блок съполимери, 
мицели и наночастици.

В доклада си доц. Бряскова подчерта, че бидейки с 
уникални антисептични качества, сребърните частици 
са най-ефективната, от гледна точка на цената, алтер-
натива за разработване на нови антибактириални аген-
ти за справяне с бактериални, вирусни и гъбични зара-
зи. Изследванията показват, че за пълното използване 
на свойствата на сребро-полимерни нанокомпозити, 
сребърните частици трябва да са добре разпределени в 
полимерната матрица, без да образуват големи агрега-
ти, които много рязко намаляват антимикробния ефект 
на среброто.

Проф. Клаус Фри-
дрих изнесе основен 
доклад на тема „От по-
ликондензация на чисти 
полимери в твърдо със-
тояние до многофунк-
ционални нановлакне-
сти полимерни компози-
ти – в чест на проф. 
Стойко Факиров по 
случай неговата 80-
та годишнина“. Проф. 
Фридрих е директор на 
Института за композит-

ни материали, Технически университет в Карлсруе, 
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Германия. През последните 20 години, проф. Фридрих 
работи върху основните аспекти при производството на 
високоякостни композити на основата на термопласти. 
Член е на научните съвети на няколко международни 
списания в областта на материалознанието, полимер-
ните композити и трибологията, редактор е на три 
учебника по трибология и износоустойчивост на 
полимерни композити. През 2005 г. проф. Фридрих е 
удостоен със званието „Световен учен“ на Междуна-
родния комитет по композитни материали (World 
Fellow of the International Committee on Composite 
Materials).

В доклада си проф. Фридрих показа как молекул-
ната структура и морфологията на полимерните ма-
териали може да бъде повлияна от различни физични 
техники, за да придобият по-голяма плътност, якост и/
или твърдост с оглед на техните приложения. Той под-
черта, че процесът е особено интересен за рециклира-
нето на бутилки от ПЕТ и повторното им използване 
във високоякостни влакна и в продукти формувани 
инжекционно или чрез издуване. В доклада бе изтък-
нат и големият принос в тази област на проф. Факиров, 
който години наред извършва съвмести изследвания с 
колектива на Института за композитни материали в 
Карлсруе.

Въпросът за взаимодействието на дендрични био-
макромолекули и биохибридни системи, който е от 
особена важност за биоприложенията им, бе разискван 
в основния доклад на проф. Албена Ледерер (Институт 
за полимерни изследвания „Лайбниц“, Дрезден, Гер-
мания) – „Авангардно разделяне и охарактеризиране 
на многофункционални полимерни системи“. В докла-
да си проф. Ледерер представи алтернативни методи 
за разделяне на многофункционални полимери, напри-

мер фракциониране чрез прилагане на силово поле в 
асиметричен поток.

В устните съобщения бяха разгледани теми като: 
дизайн на полимер-протеинови наночастици, целящ 
обединяване на широк спектър от свойства и биоло-
гични функции в една структура – доц. Нели Косева 
(Институт по полимери, БАН); перспективи за съз-
даване на агенти за доставяне на гени на основата на 
звездовидни полимери – д-р Барбара Мендрек (Център 
за въглеродни и полимерни материали, Полска акаде-
мия на науките, Забже, Полша); векторни системи за 
доставяне на гени на основата на полимери с вклю-
чени наночастици – главен асистент Еми Халаджова 
(Институт по полимери, БАН); числен анализ на кон-
тролирана/жива полимеризация – К. Григорова (Фа-
култет по химия и фармация на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“); синтез и приложение 
на хибридни материали – асистент Людмила Тодорова 
(Институт по полимери, БАН); полимерни повърх-
ности за биомедицинско приложение – д-р Алиция 
Утрата-Весолек (Център за въглеродни и полимерни 
материали, Полска академия на науките, Забже, Пол-
ша); подобряване на механичните свойства на анионни 
проводими полимерни електролитни мембрани на ос-
новата на полибензимидазол – главен асистент Христо 
Пенчев (Институт по полимери, БАН); биосъвмести-
мост и биоминерализация на хидрогелове – Любов 
Сорочинска (Институт за композити, Кайзерслаутен, 
Германия); ефективност на полимер-съдържащи фо-
товолтаици – главен асистент Георги Грънчаров (Ин-
ститут по полимери, БАН); функционализиране на 
сомоорганизиращи се съполимери за нанокапсулиране 
на материали с променяща се фаза – Сергей Гришчук 
(Институт за композити, Кайзерслаутен, Германия); 

Наградените млади учени Стефан Димов, Лукаш Отулаковски и Георги Георгиев в компанията 
на проф. Иван Шопов, проф. Клаус Фридрих и проф. Йошихито Осада (от дясно на ляво)
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полимерни нанокристали във водни дисперсии – д-р 
Марина Крумова (Университет на Констанц, Герма-
ния) и взаимнопроникващи полимерни мрежи като 
системи за доставяне на катионни лекарства – асис-
тент Марин Симеонов (Факултет по химия и фармация 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“).

Младите учени и докторанти имаха възможността 
да представят резултати от свои изследвания в постер-
ната сесия, която предизвика широк интерес. Награ-
дени бяха постерите на Георги Георгиев „Получаване 
и охарактеризиране на декстранови криогелове“, Сте-
фан Димов „Нови водноразтворими флоресцентни на-
номицели като инструмент за биомедицински изслед-
вания“ и Лукаш Отулаковски „Конюгат от терапевти-
чен пептид, реагиращ на промени в температурата“.

Изследванията и резултатите, представени на 
ХVІІІ-тия Национален симпозиум по полимери, бяха 
в преобладаваща си част насочени към конкретни при-

ложения в бита, фармацията, медицината, в развитието 
на електрохимични водородни технологии, разработ-
ването на органични слънчеви елементи, за опазването 
на околната среда и др., което бе още едно доказател-
ство за съществените приноси на международната по-
лимерна колегия към подобряване качеството на жи-
вот. Всички участници споделиха удовлетворението 
си от създадената творческа атмосфера, от плодотвор-
ните дискусии по време на заседанията и почивките 
между тях, както и от предоставената възможност за 
обмен на нови знания, идеи и мнения и планиране на 
нови сътрудничества.

Организаторите и участниците в ХVІІІ-тия Нацио-
нален симпозиум „Полимери 2016“ изказват своята 
благодарност на Фонд „Научни изследвания“ за ока-
заната финансова помощ чрез „Процедура за подкрепа 
на международни научни форуми, провеждани в Бъл-
гария“ (Договор № ДПМНФ 01/4/08.11.2016).
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Професор Стойко Фа-
киров е един от най-ус-
пешните и доказали се 
български учени, който 
в своята кариера съв-
местява отлично пре-
подавателска и научна 
дейности. Като дъл-
гогодишен член на ка-
тедра „Фармацевтична 
и приложна органична 
химия“ на Факултета 
по химия и фармация 
(ФХФ), проф. Факиров 

има големи заслуги за развитието както на катедрата, 
в качеството му на неин дългогодишен член и осно-
вател и ръководител на Лабораторията по структура 
и свойства на полимерите (от 1984 до пенсиониране-
то му през 2005 г.), така и за Софийския университет 
(СУ) в ролята му на заместник ректор (1987–1989 г.). 
През 1989 година проф. Факиров получава и награда 
на Софийския университет за принос в образованието 
и науката.

Цялата научна и преподавателска кариера на проф. 
Факиров преминава във ФХФ на университета, като 
по време на нея той е преподавател по физика на по-
лимерите и е съавтор на учебника, по който и сега се 
преподава тази дисциплина във факултета. През годи-
ните проф. Факиров последователно е асистент (1960 
г.), доцент (1972 г.) и професор (1987 г.), а през 1982 
година става и доктор на химическите науки във ФХФ-
СУ. Научен ръководител е на 36 магистърски диплом-
ни работи и 12 докторски дисертации. През това време 
е гостуващ лектор и изследовател в университети в 
Германия, САЩ, Турция, Испания, Португалия, Нова 
Зеландия и други. Член е на Академията на науките в 
Ню Йорк, Европейското физическо общество, Съюза 
на учените в България, Българското полимерно друже-
ство. Член е на редакционните колегии  на редица меж-
дународни списания като „Advanced Materials Letters“, 

„e-Express Polymer Letters“, „International Journal of 
Polymeric Materials“, „Applied Сomposite Мaterials“, 
„Advances in Polymer Technology“, „Recent Patents in 
Materials Science“ и „Open Macromolecules Letters“.

Проф. Стойко Факиров е автор на над 350 научни 
публикации в международни списания и е автор или 
редактор на 15 книги на английски език и 20 глави в 
редактирани книги, общо цитирани над 6600 пъти и 
има h-индекс 33 (съгласно Scopus). Има регистрирани 
36 български и 9 американски патента. През 1971–1972 
и 1989 година е стипендиант на германската фондация 
„Александър фон Хумболт“, а през 2000 година полу-
чава и Хумболтова награда за научноизследователска 
дейност (Humboldt Forschungspreis). Проф. Факиров е 
носител и на редица национални и международни на-
гради.

През 2006 година проф. Факиров получава По-
четен знак на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ със синя лента за приносите му в препо-
давателската, научноизследователската и популяри-
заторска дейности в областта на високомолекулните 
съединения. Поради големите му заслуги за Факултета 
по химия и фармация и Софийския университет и във 
връзка с неговия 80-годишен юбилей, през юли 2016 г. 
проф. Факиров е удостоен с най-високото отличие на 
университета – вписване в Златната книга на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“.

На 30.09.2016 г., в рамките на ХVІІI-ти Национален 
симпозиум „Полимери 2016“, се състоя научна сесия, 
посветена на 80-та годишнина на проф. Стойко Фа-
киров*, един от най-значимите и утвърдени учени на 
полимерната наука в България. ХVІІI-ят Национален 
симпозиум „Полимери 2016“ бе част от 9-та Нацио-
нална конференция по химия, която протече в дните от 
29.09.2016 до 01.10.2016 г. Домакин на тези значими 
за българската научна общественост форуми беше Фа-
култетът по химия и фармация на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“.

Научната сесия, посветена на 80-годишния юби-
лей на проф. Стойко Факиров, бе открита и предсе-
дателствана от проф. Иван Шопов, основател и дъл-
гогодишен председател на Българското полимерно * Стойко Христов Факиров е роден на 19 януари 1936 г.
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дружество и дългогодишен директор на Института по 
полимери на БАН. Той поздрави проф. Факиров с юби-
лея, пожела му крепко здраве и още много успехи в 
творческия път и даде думата на д-р Христо Факиров, 
син на проф. Факиров, за ответни думи. Проф. Стойко 
Факиров не успя да пристигне за научната сесия в не-
гова чест – повече от 15 години той работи в Универ-
ситета в Оукланд, Нова Зеландия. Д-р Христо Факиров 
благодари на всички присъстващи и участници в сеси-
ята и представи видео обръщение на проф. Факиров. 
В този запис, проф. Факиров отправи поздравителни и 
благодарствени думи към присъстващите и се извини 
за невъзможността да бъде сред нас, поради дългото 
разстояние, на което се намира.

След това проф. Шопов даде думата на проф. Кла-
ус Фридрих от Института по композитни материали в 
Кайзерслаутерн, Германия, да изнесе поканена лекция 
по случай 80-годишнината на проф. Факиров. В лек-
цията си проф. Фридрих представи микрофибрилно 
усилените полимер-полимерни композити – една тема 
в полимерната наука, чиито родоначалник е проф. Фа-
киров и която е област на дългогодишно научно парт-
ньорство за двамата учени. Проф. Фридрих предста-
ви проф. Факиров и в друга светлина – като човек с 
разностранни интереси извън науката, като показа ин-
тересни снимки от дългогодишните им приятелски и 
делови отношения.

Следващият основен доклад в програмата на науч-
ната сесия бе изнесен от доц. Албена Ледерер от Ин-
ститута за полимерни изследвания „Лайбниц“ в Дрез-
ден, Германия. Доц. Ледерер е един от многобройните 
ученици на проф. Факиров, намерили успешна реали-
зация в чужбина. Тя представи тематиките, развивани 
в нейната научна група, като подчерта и тесните си 
връзки с български учени от Института по полимери 
на БАН и от Лабораторията по структура и свойства 
на полимерите във ФХФ-СУ, чиито основател и дъл-
гогодишен ръководител е проф. Факиров и където е 

започнала и нейната научна кариера. Следващата лек-
ция бе изнесена от д-р Сергей Гришчук от Института 
по композитни материали в Кайзерслаутерн, Германия. 
Именно там проф. Факиров реализира своята Хумбол-
това награда през 2000 г., в резултат от дългогодишни-
те отлични партньорски отношения между Лаборато-
рията по структура и свойства на полимерите и този 
институт.

Друг успешно реализирал се в чужбина докторант 
на проф. Факиров, д-р Марина Крумова от Универси-
тета в Костанц, Германия, представи своите настоящи 
изследователски интереси в областта на полимерната 
кристализация и приложението на трансмисионната 
електронна микроскопия за изследване на полимери и 
полимерни материали. Сесията завърши с лекция на 
асистент Марин Симеонов, един от младите учени в 
Лабораторията по структура и свойства на полимерите 
във ФХФ-СУ, основана и дълги години ръководена от 
проф. Факиров.

Сесията бе посетена от над 70 учени, приятели, 
ученици и партньори на проф. Стойко Факиров, които 
в края на деня имаха възможност да вземат думата и 
поздравят юбиляря. В тази връзка проф. Факиров бе 
поздравен от председателя на Хумболтовия съюз в 
България проф. Илза Пъжева, директора на Института 
по полимери доц. Нели Косева, проф. Георги Георгиев, 
ФХФ-СУ, проф. Й. Осада, Риккен институт, Япония, и 
други известни учени, партньори и приятели.

Последната лекция в чест на 80-годишнината на 
проф. Стойко Факиров бе представена на следващия 
ден, 1 октомври, от проф. Манфред Щам, от Инсти-
тута за полимерни изследвания „Лайбниц“ в Дрезден. 
Проф. Щам представи общите тематики, по които в те-
чение на годините са работили съвместно с проф. Фа-
киров и имат 11 съвместни публикации. В края на лек-
цията си той представи техни общи снимки и сподели 
преживявания с проф. Факиров в рамките на дългого-
дишното им съвместно сътрудничество и приятелство.


