
  

С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на редовната докторантка 

Йоана Цветанова Захариева, представен за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” по научна специалност 01.05.02. „Неорганична химия” 

от 

доц. д-р Мария  Милинова Миланова, член на Научното жури и 

втори научен ръководител на докторантката 

 

 Представената дисертация за защита на образователната и научна степен 

“доктор” на тема „Синтез и имобилизиране на някои оптично-активни комплекси” 

представлява комплексно изследване, съчетаващо различни аспекти в областта на 

материалознанието: 

- синтез на комплекси (европиеви дибензоилметанати, както и смесенолигандни 

европиеви комплекси), безводни, със специфична морфология, с добри флуоресцентни 

свойстав; 

- определяне на техния състав, структура и спектрални характеристики; 

- получаване на композитни материали чрез имобилизиране  на синтезираните 

комплекси в матрици на основата на SiO2, в полимерни или в хибридни матрици; 

- получаване на тънки филми от композитните материали и определяне на 

морфологията и спектралните им характеристики. 

Работата е проведена в Групата по редки и редкоземни елементи на Катедра 

Неорганична химия, като тематиката е част от дългогодишните изследвания на научния 

колектив по проблеми на разделяне на редкоземни елементи, синтезиране и 

охарактеризиране  на техни съединения и изследване на области за приложения.  

Работата по дисертационния труд наложи боравене с богат набор от аналитични 

техники, използвани при определяне на елементния състав и структурното и 

морфологично характеризиране на синтезираните комплекси и тънки филми (елементен 

анализ, рентгенодифракционен анализ, ИЧ, ЯМР и термогравиметричен анализ, 

сканираща електронна микроскопия, флуоресцентна спектроскопия, флуоресцентна 

микроскопия, атомно-силова микроскопия). С някои от тези инструментални методи за 

анализ Йоана Захариева се запозна теоретично, но успя да овладее методиките за работа 

с флуоресцентна спектроскопия, флуоресцентна микроскопия, атомно-силова 

микроскопия. Полезно за израстването й като специалист беше посещение в 

Националния институт по химия в Любляна, Словения, където получи възможност да се 

запознае с възможностите на атомно-силова микроскопия, да работи с атомно-силов 

микроскоп под ръководството на проф. Габершек и така да се подготви за активна 

работа в новосъздадената университетска лаборатория по АСМ в Химическия факултет;  

при посещение в Лабораторията по биофизика и фотосинтеза при проф. Холгер Дау, 

Свободен университет, Берлин, се запозна с теоретични проблеми и практическо 

измерване на фотолуминесценция на органични молекули.  

В хода на работата Йоана Захриева беше изправена пред сериозни научни 

предизвикателства. Тя прояви трудолюбие,  експериментална сръчност и упоритост, като 

преодоля проблеми от различен характер, навлезе в научната тематика, усвои 

необходимите й теоретични познания и практически умения и се справи успешно с 



решаването на всички поставени научни задачи. Опитите по синтезирането на европиеви 

комплекси започват в началото на 60-те години на миналия век, литературният преглед 

показа интересни публикации по въпроса, и в същото време разкри редица 

противоречиви данни за свойствата на тези съединения, като например тяхната химична 

и термична неустойчивост. Експерименталната работа по синтеза беше 

предизвикателство, но в резултат се получиха термично стабилни комплекси при 

температури с около 30-40 
о
С по-високи от посочените в литературата.  

Механоактивацията като синтетичен метод е известна отдавна, но данните за 

приложението на този метод при синтез на европиеви комплекси бяха ограничени, като 

работата на Йоана Захариева показа проблеми при пречистването на крайните продукти. 

Предизвикателство беше получаване на нов тип органично-неорганична хибридна 

матрица от системата лимонена киселина-етиленгликол-алкоксилан – труден за 

решаване проблем. Това са само някои от примерите за възможностите, които даде 

дисертационната тематика, включително и чувството за удовлетворение от получаваните 

резултати. 

Дисертацията съдържа голям обем данни, получени в резултат от задълбочена, 

добре обмислена експериментална работа. В хода на работата Йоана Захриева доказа, че 

притежава необходимите качества и знания за успешна научно-изследователска работа в 

областта на химическите науки.  

В дисертационния труд са включени 4 публикации, излезли от печат в 

специализирани международни списания с импакт фактор (Synthesis Reactivity Inorganic, 

Mеtal-Organic, Nano-Metal Chemistry, Central Europ. J. Chem., J. Optoelectronic Advanced 

Materials, J. Mater. Chem.). Йоана Захариева има 4 участия в международни научни 

форуми, от които 3 са проведени у нас и 1 – в чужбина. Във всички публикации и в 3 от 

докладванията е на първо място, а на 1 от тях е на второ място. Представената научна 

продукция е напълно достатъчна за придобиване на степента “Доктор”. 

 

В ролята на съръководител (съвместно с проф. дхн Д. Тодоровски)  ще си позволя 

да отбележа, че представеният дисертационен труд е един  успешен етап от плодотворна 

изследователска работа, проведена в Групата по редки и редкоземни елементи.  Надявам 

се,  че тя е била за докторантката и школа по творчество, постоянство и всеотдайност. В 

същото време съвместната работа по проблемите на дисертационния труд, както и по два 

проекта, финансирани от Университетския фонд, засягащи същата тематика, както и 

този финансиран от Фонд „ Научни изследвания” обогатиха всички нас.   

 

             Заключение: 

   Представените факти, както и  моите лични впечатления  за научното развитие 

и работата на Йоана Захариева  показват, че тя е изпълнила изцяло изискванията за 

образователната и научна степен “доктор”. Ще гласувам “за” присъждането на тази 

степен на Йоана Цветанова Захариева. 

 

 

20. 09. 2011 

София                                                                         /доц.д-р М.Миланова/ 


