
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров, кат. „Математика”, УАСГ 
относно дисертационния труд на гл. ас. Елза Петрова Иванова  

„Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови 
пространства и непрекъснатите изображения”    

за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, професионално направление: 4.5 
„Математика”, научна специалност: 01.01.06 „Геометрия и Топология”. 

 
 

Гл. ас. Елза Петрова Иванова е преподавател в кат. „Геометрия и Топология”, СУ 
„Св. Климент Охридски” и е задочен аспирант там с научен ръководител проф. д.м.н. 
Георги Димов.  

 
Предложеният труд се състои от 103 стр. и е разпределен в четири глави и 

въведение; цитираната литература съдържа 64 заглавия.  
 
Предмет на изследването е категорията на локално компактните хаусдорфови 

пространства с морфизми - непрекъснатите изображения. Нестрого казано, идеите които се 
лансират в предложената дисертация се появяват още в античните цивилизации.  

Става дума за идеята за дуалност, която може да се проследи още в „Елементите” на 
Евклид и продължава и в наши дни. Както е известно, класическото понятие  за дуалност в 
геометрията има това предимство че, грубо казано, от резултати за „точки и прави” 
следват техните дуални аналози за „прави и точки”.  

В известен смисъл може да се каже, че съвременният аналог на тези идеи в наши 
дни е появата на така наречената „безточкова топология”.  

Идеята за безточковата топология се появява 30-те години на XX век с теоремата на 
М. Стоун. В нея е показано, че отворено – затворените множества на даден компакт X 
образуват булева алгебра   XB , която еднозначно описва топологията в X в смисъл,  че 
ако Y  е някой друг компакт и    X YB B , то 

top
X Y .  От  времето на Стоун насам 

идеите за „безточково” пространство са продължени и разработени от  различни автори: 
Уайтхед, де Вриз, Федорчук, Лидер, Рьопер, Чех и други (не че Уайтхед се е повлиял от 
Стоун) . Основната идея е резултат на дълбоко (философско) осмисляне на първичните 
понятия за „части” от дадено (топологично) пространство-региони и отношения от тип 
„близост” („аналог” на инцидентността в геометрияа например) между различните  
региони в даденото пространство.  

Тяхното развитие води до осмислянето на съвсем не тривиалните връзки между 
алгебричните и топологични структури, които възникват при изучаването на структурата 
на дадено топологично пространство (например решетката от компактните разширения). 
За това е необходим и апарата на теорията на категориите – сегашен начин да се каже 
какво е дуалност и да се използват функтори (между съответните категории).  Следва да 
отбележа, че по принцип интердисциплинарните връзки обикновено стимулират 
развитието на математиката. Идеологията на този раздел от математиката стимулира 
развитието на топологията, алгебрата (булеви алгебри, решетки и пр.) и логиката.  

 
И така, в Глава 0 са изложени основните понятия, които се използват в 



дисертацията: елементи от теорията на топологичните пространства, теорията на 
категориите и на булевите алгебри. Глава 0 съдържа общо 25 дефиниции и факти.  

 
В Глава 1 е показано, че категорията на LC-близостните пространства с SR-

близостно непрекъснатите изображения като морфизми (които са въведени от Г. Димов) е 
изоморфна на категорията на отделимите  локално близостни пространства с 
еквинепрекъснатите изображения между тях, посредством които Лидер описва локално 
компактните разширения на тихоновски пространства.   

Описани са също така решетките на паракомпактните и локално компактни 
паракомпактни разширения на тихоновското пространство X.  

Да отбележим, че съществуват два основни способа да се строят разширения на 
топологично пространство – ще ги наречем условно „геометричен” и „алгебричен”.  

Казано най – общо, геометричният способ следва схемата на попълнение в смисъл 
на Коши – X се „потапя” в подходящо избрано пространство Y  ( i : X Y ) и се строи 
„затворена обвивка” на i(X) относно подходящо избрана топологична или 
„псевдотопологична” среда в Y.  

За целите на предложената дисертация е по – подходящ „алгебричния” метод, при 
който разширенията на X се  строят посредством добавяне на „идеални” елементи към 
изходното пространство.  В разглеждания случай те се описват на езика на т.нар. PLC – 
близости.  Полученият резултат допълва идеите на предходни автори: Лидер, Бентли, 
Дойчинов, Димов и други. Предимството на „алгебричният” подход се състои в това, че 
може да се получават резултати в две направления: топологично и алгебрично, тоест 
функторът между геометричните и алгебрични категории  може да се използва 
„двупосочно” за получаване на резултати в една или труга категория.  

 
 В Глава 2 се разглежда функтор (получена е теорема за дуалност) между 
категорията HLC на локално компактните хаусдорфови пространства (и непрекъснатите 
изображения) и категорията MDHLC на която обектите са така наречените контактни 
булеви алгебри (означени в дисертацията с CLC), а морфизмите са специални 
многозначни „хомоморфизми”. Основната теорема тук гласи, че категориите HLC и 
MDHLC са изоморфни. Изложението завършва с интересния резултат за изоморфизъзм на 
категориите MDHLC и DHLC; където DHLC е категория, чиито обекти са като тези в 
MDHLC, а морфизмите са еднозначни функции.  
 
 Глава 3 съдържа 12 теореми (всъщност някои от тях са следствия) за изоморфизми 
между различни категории, въведени от Г. Димов като дуални на различни подкатегории 
на HLC с обекти пълни локални контактни алгебри и категории с обекти пълни MVD 
алгебри, въведени от Mormann-Вакарелов-Димов. Получените теореми са продължение на 
серия резултати на Г. Димов.  
 
 По темата на дисертацията са предложени три публикации, една от които не е 
излязла, но е приета за печат в престижното списание Huston J. Math., а останалите две са 
публикувани съответно в Mathematica Pannonica и Q and A in General Topology. И трите 
публикации са в съавторство с Г. Димов. Приемам, че приносът на авторите е равностоен.  
По теми от дисертацията са изнесени доклади на 10 международни и 4 национални 
конференции.  
 



 Авторефератът е оформен сравнително добре; в смисъл, че отразява точно и пълно 
съдържанието на дисертацията. Ще отбележа все пак, че би било по – удачно ако има по – 
обзорен характер.  
 
 Критични бележки по същество нямам. Темата е доста трудна за излагане и е 
нормално да има забележки по оформлението.  
 Първо, изложението по необходимост съдържа твърде много дефиниции и помощни 
разсъждения (леми, факти). Би могло да се премисли за по – удачна номерация на 
различните фрагменти от разсъжденията. 
 Ще обележа, че в известен смисъл стилът на изложението е „английски”. В този 
случай терминът „факт” би бил аналог на claim, а и твърде усърдната употреба на думата 
„едно” намира обяснение. Разбира се, това не е съществен недостатък. Все пак според  мен 
би било по – добре, ако имената на цитираните автори се изписват на един и същ език или 
по един и същ начин. 
 Би било добре също така да се включат примери; дори и илюстративни или които 
поясняват текста с подходящи аналогии.  
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дисертационният труд  третира важна и перспективна област от 
съвременната абстрактна математика. Донякъде екзотичен факт е, че материята, която се 
третира в дисертацията намира приложения – например в компютърната графика. Въобще 
симбиозата между различни направления в абстрактната математика често намира 
неочаквани и бързи приложения. Би било интересно например да се види кои са дуалните 
топологични категории на категорията на полугрупите или моноидите; това може да се 
окаже полезен апарат за решаването на някои проблеми на математическата лингвистика. 
Хубаво е, че тази дисертация е добра основа за бъдещи изследвания в разнообразни 
научни области. 
 Следва да отбележа също, че дисертационният труд съдържа редица нетривиални и 
не лесни за доказване резултати, свързани с проблеми от топологията, теория на булевите 
алгебри и математическата логика.  
 Това ми дава основание убедено да предложа на научното жури да присъди на гл. 
ас. Елза Петрова Иванова образователната и научна степен „доктор” в професионалното 
направление 4.5 „Математика” по научна специалност 01.01.06 „Геометрия и Топология”.  
 
 
 
София,               Подпис:...................................... 
 
17.09.2014 г.                                                                                  (проф. д-р Вл. Тодоров)  
 
 
 
  

 


