


 
3. Основни научни и научно-приложни приноси 

Както вече отбелязах по-горе, почти всички изследвания на кандидатката са насочени към 
решаването на някакъв практически проблем (приложни), но решаването на една кристална 
структура никога не е рутинна процедура и винаги представлява и научно постижение. Затова, 
без да деля постиженията по приложност, ще кажа че приносите на кандидатката са твърде 
много за да бъдат изброени в едно кратко становище. Следвайки групирането предложено от 
самата кандидатка, те са следните: 

• Определени са кристалните структури и са изследвани физико-химичните свойства на 
нови цирконо-силикатни и модифицирани титано-силикатни материали – 9 труда 

• Направени са кристало-химични характеристики на нови и модифицирани съединения 
с наноразмерна големина на частиците – 7 труда 

• Систематизирани са данни за повече от 100 съединения с глазеритов тип структура. 
Предложена е модифицирана, по-информативна обща формула за този тип съединения 

• Доказани са кристалните структури на кристали на неорганични оксидни материали с 
нелинейно-оптични, фероелектрични, феромагнитни свойства – 13 труда 

• Определени са кристалните структури на нови органометални комплекси с цел 
доказване или отричане на предварително зададени свойства и начин на координиране 
на лигандите – 7 труда 

Във всички трудове делът на кандидатката е ясно видим и разграничим, което не оставя 
съмнения за авторството на постиженията. Характерът им във всички случаи е „обогатяване на 
съществуващи знания и теории“ (каквото и да означава това), но практическата приложимост на 
получените резултати ги характеризира и като „приложение на научните постижения в 
практиката...“. 
  

4. Критични бележки и препоръки 
Поради изключителната самокритичност на кандидатката, качеството на предложените в 
конкурса трудове (както и цялостната й научна кариера) практически не оставят място за 
външна критика. Единствената препоръка, която бих могъл да направя е да продължи да бъде 
един от най-добрите български структурни кристалографи и след като заеме длъжността 
„професор“ заедно с купищата допълнителни ангажементи, които тя ще й донесе. 
 

5. Заключение 
Трудно мога да си представя по-безпроблемна кандидатура за тази конкурсна позиция. Ще 
гласувам „ЗА“ избирането на Росица Петрова Николова на длъжност „професор“ в направление 
„Експериментална минералогия и кристалография“ в ИМК-БАН, без всякакво колебание. 
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