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Основен обект на изследване в дисертацията са оптично-активни хибридни зол-

гелни материали използващи ZrO2 или SiO2 като неорганични матрици, в които по 
разнообразни начини се вграждат флуоресциращи комплекси на Eu3+ с различни 
органични лиганди. Това е много перспективна област от материалознанието, тъй като 
успешно получените такива материали могат да намерят приложение като 
антирефлексионни покрития в соларни клетки, емисионни слоеве в светодиоди и др. 

Дисертационната работа съдържа всички необходими глави – увод, литературен 
обзор, експериментална част, обобщени резултати и литературни източници. В 
литературния обзор подробно са описани оптичните свойства на зол-гелни системи 
съдържащи лантанидни йони. Обърнато е внимание и на начините на получаване на 
оксидните матрици и на самите хибридни материали. Изложението е написано 
последователно и ясно, като са обхванати всички основни параметри и зависимости 
дискутирани в експерименталната част. Това показва, че докторантката е овладяла на 
високо ниво теориите и методиките необходими за осмисляне и анализ на 
експерименталните резултати получени от нея. Работата все пак би спечелила, ако беше 
направено едно сбито обобщение на направеното до момента конкретно за 
изследваните системи или подобни на тях. Въпреки че в началото на всяка подглава от 
експерименталната част са изброени отворените въпроси, това би спомогнало за по-
ясно открояване на новостите в текущата работа. 

Изследванията в специалната част са проведени систематично и детайлно. 
Подробно са охарактеризирани и дискутирани оптичните свойства на различните 
получени нови материали. Използван е набор от разнообразни физични методи 
(абсорбционна и емисионна оптична спектроскопия, термогравиметрия, 
рентгеноструктурен анализ, електронна микроскопия и др.) за допълване на 
информацията за даден вид материал. Това допринася за високото качество на 
работата. На всеки етап е направено сравнение на новите системи с представянето на 
по-конвенционален материал от същия вид и ясно са показани предимствата на 
новополучените гелове. Много добро впечатление прави многостранния анализ на 
факторите променящи оптичните свойства на хибридните гелове. Представената 
научна разработка определено допринася по оригинален начин за развитието на 
областта от материалознанието посветена на дизайна и получаването на иновативни 
зол-гелни материали с желани оптични свойства. Като най-значими приноси на 
дисертацията могат да бъдат откроени: (i) разработването на оригинални техники за 
получаване на оксидните матрици чрез подходяща защита на прекурсора, както и за 
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измерване на оптичните свойства на прахове; (ii) получаването на нови стабилни 
хибридни материали с интензивна луминесценция; (iii) установяването на влиянието на 
редица фактори като тип защита на прекурсора в матриците, вид и концентрация на 
активната субстанция и метод на вграждането и в матрицата, симетрия на 
обкръжението на лантанидния йон върху оптичните характеристики на материалите. 
Сериозно постижение е намирането на концентрационен праг на активатора, над който 
се установява устойчива червена луминесценция. 

Дисертацията е написана последователно и организирано в добър научен стил. 
Могат да се споменат само някои забележки по техническото оформление като 
немалкото правописни/технически грешки в автореферата и ниското качество на част 
от графиките, което ги прави практически нечетими, без това по никакъв начин да 
омаловажава значимостта на работата и сериозния труд на докторантката при 
оформянето и. Проведеното научно изследване е задълбочено и на високо ниво. 

Резултатите от научните изследвания са популяризирани по подходящ начин и в 
достатъчна степен, като са представени на 2 национални и 2 международни научни 
форуми и са публикувани в 3 реферирани международни списания. Доказателство за 
актуалността на изследваните въпроси и за постиженията по време на работата е 
появата на цитати върху наскоро публикуваните работи. Получените хибридни 
материали имат съществен потенциал за перспективно приложение в съвременни 
авангардни наноустройства. 

Извършената работа е внушителна по обем и разнообразна по характер, което 
дава основание да се предположи, че докторантката е натрупала достатъчно опит и 
способности за провеждане на самостоятелна научна работа в областта на 
материалознанието и физикохимичните изследвания на нови материали. Представените 
за защита документи покриват всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 
прилагане и Препоръчителните изисквания за получаване на научни степени на СУ 
„Св. Кл. Охридски”. 

Всичко казано по-горе ме мотивира да дам без колебание положителна оценка 
на дисертационния труд и да подкрепя присъждането на образователната и научна 
степен „доктор” на г-жа Нина Георгиева Данчова. 
 
 
19. 03. 2012 г.   Председател на научното жури: 
 
          /А. Иванова/ 
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