•

работа на рентгенов дифрактометър (прахов и монокристален)

•

структурна характеристика на синтетични и природни материали по рентгенодифракционни данни

•

инфрачервена спектроскопия и диференциално термичен анализ

•

Боравене с бази данни: ICSD, ICDD, CCDC.

•

Боравене със специализиран софтуер: Origin, PowderCell, Winfit, Fullprof, Dicvol, Mercury,
CrystalMaker, Topas, Eva, CrysAlisPro, ShelXL

•

Синтез и модифициране на природни и синтетични порести материали

Освен публикационната дейност на кандидатката, която е охарактеризирана по-горе, е
необходимо да се отбележат още и следните важни резултати от работата й:
•

Депозирани структури в международни специализирани бази данни – 4 в CCDC и 2
ICDD.

•

Подаден за патентоване обект „Състав за получаване на строителни изделия без изпичане
на основата на глина“.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в българската и чуждестранната литература
Предложеният от кандидатката списък с цитати включва 51 цитата. От тях 6 са запис на
собствена апликация в бази данни и по същество не представляват цитати, защото нямат автор и
не са в научна публикация. Считам, че броят на безспорните цитати е 45, но и така той надхвърля
наукометричната норма на ИМК (20).
4. Основни научни и/или научно-приложни приноси
Научно изследователската работа на д-р Луиза Димова може да бъде групирана в следните
направления:
А. Изследвания по темата на конкурса
1. Проучвания и структурни уточнения в областта на природни и синтетични
порести материали.
Резултатите от тези изследвания са отразени в публикации 3, 9, 10, 12, 13, 17, 23 и
25.
Собстваният приност на кандидатката в тези публикации е ясно откроим и може да
бъде обобщен в следните основни постижения:
• Определени са промените в позициите на катионите на Zn-обменен (чрез
йонен обмен и оклюзия) клиноптилолит в температурния диапазон (стайна
температура – 800 ºС).
• Определяне на промените на катионните позиции и тяхната заетост при
частичен йонен обмен (Ca, Na, K и Mg) на природен хейландит.
• Структурни уточнения на ETS-4: определяне на позициите на тежките
катиони в структурата, при изследване монокристали в условия на стайна
температура и 150К
2. Проучвания в областта на синтез и охарактеризиране на материали
притежаващи нелинейна оптична активност.
Резултатите от тези изследвания са отразени в публикации 5, 8, 11.
Собстваният приност на кандидатката в тези публикации не може да бъде ясно
откроен. Вероятно се състои в XRD и DTA изследванията, но това не става ясно от
приложената справка. Основните постижения в тези работи могат да се обобщят така:
• Установено е, че TeO2–GeO2–Li2O матрица притежава нелинейни оптични
свойства с добра термична стабилност (до 270 ºС).
• Установено е, че (1−2x)TeO2–xBaO–xB2O3 състав притежава нелинейни
оптични свойства, както и UV-Vis оптична трансмисия и е подходящ за

•

изтегляне на влакна.
Направена е структурна характеристика на синтезирани органични кристали methyltriphenylphosphoniumiodide thiourea, които проявяват нелинейна
оптична активност.

Б. Изследвания извън темата на конкурса
3. Проучвания на процесите на стабилизиране на природни материали и
индустриални продукти с пуцоланови добавки.
Резултатите от тези изследвания са отразени в публикации 1 и 2.
Собственият приност на кандидатката в тези публикации е в общи линни
разграничим, макар че също не е ясно указан. Основните постижения в тези работи
могат да се обобщят така:
• установени са кинетиката и механизма на пуцолановите реакции на системата
метакаолин-вар-вода. Получените резултати създават възможности за
оптимизиране на условията за използването на метакаолина като пуцоланова
добавка в глини и бетони, с което се постига подобрение на здравината и
устойчивостта на получените строителни материали.
4. Структурни уточнения на органични и неорганични монокристали с
използването на монокристален рентгено-дифракционен метод:
Собственият приност на кандидатката и в тези публикации е в общи линни
разграничим, макар че също не е ясно указан. Основните постижения в тези работи
могат да се обобщят така:
•

•

•

Синтез и структурна характеристика на съ-кристали между органични
съединения и фармацевтични продукти. (Carboxyphenylboronic acid and
theophylline, theophylline and N,N '-(ethane-1,2-diyl)diformamide).
Публикации 4 и 24.
Синтез и структурна характеристика на нови органо-метални и металорганични съединения (2-iodo-3,4,5- trimethoxybenzoic acid; oxonium 2,4,8,10tetra-hydroxy-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10-penta-raspiro[5.5]undecan-6unidehydrate; magnesium chlorate dehydrate and magnesium chlorate
hexahydrate).
Публикации 6, 15 и 18.
Структурна характеристика на неорганични монокристали (Sc2O3)
Публикация 7.

5. Изследвания в областта на нано-размерни материали, металоорганични
скелетни структури и стъкловидни TeO2–GeO2–Nd2O3 матрици.
Собственият приност на кандидатката и в тези публикации е в общи линни
разграничим, макар че също не е ясно указан. Основните постижения в тези работи
могат да се обобщят така:
•

•
•

Определени са размерите наночастици от TiO2 и на въглеродни наночастици с
използване на вътрешен стандарт, без вътрешен стандарт и по 1–3 пика от
PXRD
Публикации: 21 и 22.
Синтезирана е нова метало–органична скелетна структура (MOF) от Zn,Cd,Ni4-карбоксифенилборна киселина (carboxyphenylboronic acid) с DMF
разтворител. Полученият Cd MOF е с пори с диаметър ~10 Å.
Установено е че съставът TeO2–GeO2–Nd2O3 е подходящ за оптичен филтър
поради поглъщане в определени области на UV-Visible спектър.
Публикации: 14 и 20.

6. Конструирана е високо температурна приставка към прахов дифрактометър,
която позволява in-situ получаване на дифрактограми в температурния
диапазон стайна температура – 800 ºС на прахови образци.

5. Критични бележки
Всички конкурсни материали на кандидатката са представени безобразно немарливо.
Библиографските данни, както за собствените, така и за цитиращите публикации са „кошмарът
на библиографа“ – липсват страници, сбъркани са авторски имена, липсват заглавия на статии,
годината на изданието може да бъде намерена къде ли не из записа, а за структура, пунктоация и
едностилие и дума не може да става.
Още по-трагично е положението с авторската справка за приносите. Тя определено е правена с
„копи-пейст“ от стари отчети и няма никакво съгласуване между отделните използувани
текстови пасажи, някои от които определено не са и намясто. Затова пък най-важната част от
информацията – претенцията за собствен принос, напълно отсъства в този документ. Липсва
също и най-елементарна статистика на броя и типизацията на публикациите и цитатите.
Проблемът с немарливо представените конкурсни материали не е в това, че затруднява и изнервя
рецензентите, а в това че хвърля сянка на недоверие към коректността на изследователските
резултати на кандидата. Това е така, защото ако един учен се отнася немарливо към една от найважните кариерни стъпки в биографията си, той вероятно си е немарлив по природа и така, както
е допуснал да депозира конкурсните си материали, без да ги прочете повторно, вероятно може и
да публикува резултати, които не е прегледал за грешки.
За късмет на кандидатката, поне на първо четене, не намерих видими грешки в публикациите й,
но основателно считам, че това е основно заслуга на съавторите й, които често са едни от найдобрите структурни кристалографи у нас.
6. Заключение
Намирам за странен фактът, че на фона на едно относително мудно кариерно развитие през
голяма част от предхождащата кариера, кандидатката е избързала да апликира в този конкурс
преди да е напълно готова за безспорно покриване на критериите. За мен е очевидно, че ако беше
продължила със същото темпо, с което се е развивала през последните 2-3 години, само след
година – година и половина щеше да има необходимия брой публикации за безпроблемна
апликация. А сега трябва да се надява на компромис.
Въпреки критичните бележки, обаче, виждам и сериозни основания за търсения компромис и те
са:
• Кандидатката е безспорно утвърден учен и е навлязла в няколко много интересни и
перспективни области за изследване
• Безспорно владее няколко важни метода за изследване и обработка на резултати
• Четейки в хронологичен ред публикациите, в които кандидатката е първи автор и се
предполага, че носи основната отговорност за качеството на текста, читателят без усилие
може да забележи видимо повишение на това качество
• Както отбелязах по-горе, работи в колектив с едни от най-добрите наши кристалографи и
в една отлична и стимулираща работна среда
Всичко изброено са основания да очаквам, че в позиция доцент кандидатката ще бъде полезен и добре
хармониращ на работния колектив учен, което ще е от полза и за ИМК като институция.
Ето защо, ще гласувам „ЗА“ избирането на д-р Луиза Димова на длъжност доцент в направление
„Експериментална минералогия и кристалография“ в ИМК, БАН.
22 юли 2015 г.

Изготвил:
Т. Керестеджиян

