Основното направление в научните изследвания на доц. Петрова е изучаване и
доказване на кристалната структура на нови и модифицирани неорганични (р10, 27, 30, 34),
органични [2, 6, 9] и металорганични (комплексни) съединения [3,7,14], доказване на
кристални характеристики [9,M1,M2] на природни и нови материали (8, 27, 30, 34),
включително и с наноразмерни структури [21-23] и извеждане на закономерности на
основата на систематизиране на експерименталните структурни данни [24,25,29,10,27,31], и не
на последно място – анализ и изучаване на приложения в практиката [28]. Съществено място в
научните трудове заемат и резултатите върху структури на неорганични оксидни материали
[11], изучени чрез паралелно изследване на кристална структура и спектроскопски
характеристики (вибрационни модове на определени функционални групи от съединенията)
[11,12,16,17,19,20,26, 32,33]. Еднозначната връзка между структура и спектрално поведение е
в основата на изследване на динамиката на кристалната решетка и конструирането на
материали с важни за практиката свойства като антиферомагнитни [19] и феримагнитни [20],
фероелектрични [32,33], нелинейни-оптични [17], електрични свойства [13] и др. Изучено е
влиянието и на дотиращите агенти Mn, Co, V върху деформацията на кристалната решетка на
Bi4Ge3O12 [3,15], както и ефекта на Os, Ru и Cu върху хомогенността и деформируемостта на
кристалната решетка на Bi4SiO20 [4,12].
Трябва да се подчернае, че във всяка от включените в конкурса работи има изучена
кристална структура и физико-химични свойства [9, 18]. Подходът, който доц. Петрова
използва в справката си за анализ на представените резултати по обекти, дава възможност да
се прецени огромното разнообразие от определени кристални структури на монокристални
образци. Решаването на всички структури в представените научни резултати и публикации е
лично дело и/или с водещата роля на доц. Петрова. Кристалографските данни за структурите
са депозирани в международните бази от данни, което е гаранция за правилно решение и
определяне по отношение симетрия, пространствена група и кристалографски параметри.
Работа на доц. Петрова по обучението в областта на кристалографията,
рентгеноструктурния анализ и прилагане на софтуерни програми за решаване на кристална
структура, е много важен фрагмент от цялостния ú облик на учен и преподавател. Научнопреподавателската ú дейност далеч не се изчерпва с ръководството на докторанти и
дипломанти, както и лекциите ú в рамките на Проекта “Развитие на човешките ресурси”
№Д01-4231/22.07.2013 г. и преподаването в международни училища: Първото (Гюлечица,
България, 2013) и Второто (Инстанбул, Турция, 2015) „Балкански кристалографски училища
по Основи на кристалографията със Семинар по магнитна симетрия” и Международното
училище по „Приложна спектроскопия” (2005). Най-важното е, че с нея се свързва въобще
обучението по рутинно решаване на кристални структури не само на младите учени и
докторанти, но и на колеги, работещи в близки области, като с това подпомага развитието и на
други Лаборатории по структурен анализ. Доц. Петрова работи с различни български научни
групи, свързани със синтез и структурно охарактеризиране на нови съединения, което ясно се
вижда и от голямото разнообразие на научни публикации, а рутинното определянето на
кристални структури на монокристални образци е в основата на издигане на нивото на
българската наука в тази област.
В конкурса доц. д-р Росица Николова Петрова се представя с публикации и документи,
които съществено надхвърлят изискванията на ЗРАСРБ и Правилниците за заемане на
академичната длъжност „ПРОФЕСОР”. Научните ú резутати са оригинални и намират отзвук
в специализираната литература. Оценките, направени по-горе за научната продукция и
предователската дейност от една страна, както и водещата и роля в разпространението и
развитието на кристалографията в България, са основание да предложа убедено на
Уважаемото научно жури да подкрепи избора ú за Професор в направление 4.4. „Науки за
земята” по научна специалност: „Минералогия и кристалография”.
София, 21.07.2015 год.
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