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ПРЕПОРЪКА

от доц. д-р Албена Георгиева Гьонова,

преподавател в катедра Зоология и антропология, Биологически факултет, СУ

относно: кандидатстване за проектно предложение към Студентски Съвет, СУ

Биляна Стойкова и Моника Праматарова са студенти, редовно обучение, четвърти курс

от специалност “Екология и опазване на околната среда” в Биологически факултет. Познавам

ги от  първи курс,  когато посещаваха лекциите,  които водя по Зоология  на безгръбначните

животни.  Още тогава те  се  отличиха със  специален интерес  към насекомите  и  желание за

научно-изследователска работа в областта на ентомологията. В свободното си време те, още

от  първи  курс,  посещаваха  лабораторията  по  Ентомология  към  катедрата  по  Зоология  и

антропология,  където  допълнително  бяха  обучавани  от  мен  и  колеги.  Обучението  им

включваше въведение в морфологията и систематиката на избраните от тях групи насекоми,

теренна  работа  по  събиране  на  материал,  използване  на  таксономични  ключове  за

определяне,  създаване  на  ентомологични  колекции,  търсене  и  използване  на  научна

литература, създаване на бази данни и др.

В резултат на тяхната активност и натрупани познания, те постигнаха значими научни

резултати. Биляна Стойкова има две излезли от печат научни статии върху разнообразието и

разпространението на земните пчели в България, едната от които е в списание със SJR. Моника

Праматарова е подготвила първата си статия за четири, нови за страната видове листни бълхи,

която  ще  представи  на  тазгодишната  международна  конференция  “Климентови  дни”,

Биологически факултет. И двете студентки са участвали досега в две научни конференции и

един  научен  семинар,  на  които  се  представиха  отлично.  Допълнително  те  са  посетили

обучителни курсове, свързани с тяхната научна дейност.

През  тази учебна година  им предстои подготовка на  дипломни  работи,  в  които да

обобщят  резултатите  от  досегашната  им  изследвания.  Двете  групи  насекоми,  които  те

изучават,  са  изключително трудни в  таксономично отоншение,  а  в  България липсват  тесни

специалисти по  тях.  Поради това и двете студентки са  в контакт  с  утвърдени учени,  които

проявяват  интерес  към  тяхната  работа  и  желание  да  им  помагат  в  тяхното  развитие  и

изграждане като специалисти.  Подготвеното от  тях  проектно предложение за  посещение в

лаборатория в Любляна (Словения) и Бърно (Чехия) ще им даде сериозен напредък в тяхната

изследователска работа и ще осигури възможности за бъдещо сътрудничество.

Изложеното дотук, а и от личните ми впечатления за качествата и способностите на

Биляна Стойкова и Моника Праматарова като отговорни, задълбочени в обучението и научната

им работа, мотивирани и активни студенти, ми дава основание да препоръчам на Студентския

съвет на СУ да одобри и финансира тяхното проектно предложение.

дата: 16.10.2018 г .........................

/доц. д-р Албена Гьонова/


