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Автобиография
на  акад. Петър Асенов Атанасов

Дата и място на раждане: 03.11.1942 г., София
Образование:
	Средно - 11 г., 27 СУ, София

Висше образование - 5 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Специализации в страната и в чужбина:
ИОФ АН СССР, Москва – 1 м.;
Масачузетския Технологичен Институт, САЩ – 6 м.
Владеене на чужди езици:
Руски и Английски – свободно, немски и полски – слабо
Научни звания и научни степени:
Академик, БАН - 2018 г.; чл.-кор., БАН - 2008 г.; ст.н.с. І ст. (професор), ИЕ БАН - 1993 г.; Доктор на науките, 1991 г.; ст.н.с ІІ ст. ИЕ БАН - 1982 г.; н.с. ІІІ-І ст., ИЕ БАН - 1970-1982 г; Д-р по физика - 1977 г.; магистър (Физика) СУ "Св. Климент Охридски" - 1967 г.; 
Гост професор, NIMS, Цукуба, Япония - 2018 г.; 2016 г. - грант на JSPS; 2016 г.; 2015 г.
Гост професор, Global Centre of Excellence, У-т Кейо, Япония, 2012 г.; 2008 г.; 
Гост професор, 21st Century Centre of Excellence, У-т Кейо, Япония, 2006 г.
Гост професор, У-т Кейо, Япония, грант на JSPS, 2002-2003 г.
Гост професор, Научноизследователски център по Оптоелектроника, У-т Саутхемптън, Великобритания, 2000 г.
Гост професор, И-т по оптика, КСИК, Мадрид, грант на НАТО, 1999-2000 г.
Гост професор, У-т на Чиба, Япония, 1997-1998 г.
Научна дейност:
Научна област
физика, микро и нанофотоника, материалознание и нанотехнологии
	Най-съществени постижения

Разностранни - в областта на физиката, фотониката и материалознанието, нанонауките и нанотехнологиите, както следва: фотоника - газови лазери, взаимодействие на мощно лазерно лъчение с веществото и лазерни технологии, импулсно лазерно отлагане на тънки астивни и пасивни оптични вълноводни слоеве, генериране на наночастици чрез лазерна аблация на метали и метални тънки слоеве, лазерно наноструктуриране на биосъвместимия полимер PDMS и метализация и създаване и приложение на наноструктури от благородни метали в SERS анализ на инсектициди, пестициди и фунгициди. Създател на четири научни школи по: СО2 лазери и лазерни технологии; импулсно лазерно отлагане на тънки оптични и магнитни слоеве; взаимодействие на лазерното лъчение с веществото; материалознание и нанотехнологии.
	Монографии и научни книги - 1 монография и 8 глави от монографии

-  Atanasov P.A., “High-pressure CO2 lasers”, in “Lasers and their Applications”, ed. Spasov A.Y., 61-88, WSPCo, Singapore (1987).
-  Atanasov P.A., Kuz'min G.P., “High-pressure CO2 laser with plasma electrodes”, in “Lasers – Phys. and Applications”, ed. Spasov A.Y., 273-291, WSPCo, Singapore (1989).
-  Atanasov P.A., “Laser-induced thermal effects in dielectrics and semiconductors”, in “Lasers - Physics and Applications”, ed. Spasov A.Y., 496-520, WSPCo, Singapore (1989).
-  Atanasov P.A., Kuz'min G.P., Serbezov V.S., Tomov R.I., “Laser deposition of high-temperature superconducting thin films”, in “Lasers: Physics and Applications”, ed. Atanasov P.A., 346-369, WSPCo, Singapore (1991).
-  Atanasov P.A., “Optically active Nd-doped potassium gadolinium tungstate films produced by pulsed laser deposition”, in “Pulsed Laser Deposition of Optoelectronic films”, Ser. “Optoelectronic Materials and Devices” v. II, ed. M.A. Popescu, ch. 6, 173-206, INOE, Bucharest (2005).
-  Tanaka Y., Terakawa M., Obara M., Nedyalkov N.N., Atanasov P.A., “Plasmonic nanopatterning of the material surface mediated with gold nanoparticles excited by a femtosecond laser pulse”, in “Gold Nanoparticles: Properties, Characterization and Fabrication”, ed. P. E. Chow, ch. 6, 173-204, NOVA Sci. Publishers, NY (2010).
-  Atanasov P.A., “Gold nanostructures: preparation, properties, application in biophotonics and SERS”, in “Nanostructures for Novel Therapy: Synthesis, Characterization and Applications”, eds. D. Ficai and A. Grumezescu, ch. 17, 457-496, Elsevier, (2017).
-  Atanasov P.A., Stankova N.E., Nedyalkov N.N., Kolev K., Valova E., Armyanov St., “Laser processing of biocompatible polymers for development of MEMS for medical and high-tech applications”, ed. A. Startseva, LAP Lambert Academic Publishing, ISBN 978-613-9-83108-1, 44 pgs. (2018).
-  Stankova N.E., Atanasov P.A., Nedyalkov N.N., Kolev K., Valova E., Armyanov S.,”Laser processing of biopolymers for development of medical and high-tech devices”, In Materials for Biomedical Engineering, 487-526, Elsevier (2019).
Учебници и учебни ръководства
1
	Брой научни публикации в страната и чужбина

306
	Брой научни доклади в страната и чужбина

257
	Потвърдени цитирания в страната и чужбина

2307 
Други активности в областта на науката: 
Участие в научни съвети (СНС, НС към институти или университетски звена);
НС на ИЕ при БАН, Председател, 2005-2013г.
СНС по “Радиофизика, физична и квантова електроника”, ВАК, Член, 1991-2010г.
НС на ИЕ при БАН, Член, 1985-2005г.
Факултетен съвет, ТУ филиал гр. Сливен, Член, 1995-1999г.
НТС на ИО, ОЗОНТ, Член, 1987-1991г.
НТС на ТЦ по “Електроннолъчеви технологии“, Член, 1988-1990г.
	Участие в редколегии, включително като главен редактор (в чужбина или в България);

Главен редактор на Journal of Nanotechnology in Diagnosis and Treatment, САЩ - 2013г. до сега
Старши редактор на списание NanoOpen, САЩ - 2014г. до сега
Член на редакционната колегия на Journal of Electromagnetic Optics, Франция 2013г. до сега
Член на Ред. съвет на Bulg. J. Physics, 1997г. до сега
Редактор на Proc. SPIE, v. 3052 (1997), v. 3571 (1999), v. 4397 (2001), v. 5226 (2003), v. 5830 (2005), v. 6604 (2007) и v. 7751 (2010), САЩ
Редактор на "Lasers: Physics and Applications", WSPCo, Singapore 1991г.
Редактор на Proc. VII Int. School on Quant. Electron, "Lasers - Physics and Applications", Sofia, 1993г.
	Участие в експертни комисии и съвети в качеството на представител на науката (брой):

8
Член на комисия към МОМН за определяне на националните награди “Питагор”, 2015г.
Председател на комисия към МОМН за определяне на националните награди “Питагор”, 2011г.
Международен експерт на Научна Фондация на Гърция, 2010г. до сега
Международен експерт на Научна Фондация на Чехия, 2002г. до сега
Член, Комисия по “Физика и астрономия”, ВАК, 2010г.
Член, Постоянна комисия по “Природни науки”, НФ за НИ, МОМН, 2010-2013г.
Международен експерт за оценка работата на Global Centre of Excellence, У-т Кейо, Япония, 2008г.
Международен експерт за оценка работата на 21st Century Centre of Excellence, У-т Кейо, Япония, 2006г.
	Патенти, изобретения, внедрявания, полезни модели (за всяка позиция се записва в скоби броя);

Патенти - 6; изобретения - 5; промишлен образец – 1; актове за внедрявания - 4
	Участие в национални и международни проекти;

3 международни проекти
30 научноизследователски проекти от двустранните договори на БАН с чуждестранни Академии
27 научноизследователски договори
9 договора с организации и предприятия
Преподавателска дейност 
4 Лекционни курса и провеждане на изпити, Център за обучение на докторанти, БАН, 2010г. до сега
Лекции по “Лазерни, електронни и йонни технологии за обработка на материалите”, ТУ, филиал гр. Сливен, 1997-2001г.
Лекции и упражнения по “Лазери и приложение”, ТУ, филиал гр. Сливен, 1995-2001г.
Лекции по “Обща Физика”, ТУ, София, 1999г.
Лаб. упражнения по ”Радиотехника”, Фз.Ф. на СУ, 1975г.
Лаб. упражнения по ”Газови лазери”, Фз.Ф. на СУ в ИЕ – БАН, 1976г. и 1977г.
Лекции по “Физика”, И-т за чуждестранни студенти, 1979-1984г.
Ръководство и четене на серия лекции по ”Приложение на лазерната техника в машиностроителната и електронната промишленост”, КВАЛИМА, КНТПВО, 1979-1989г.
Защитили докторанти (брой): 13
Професионална биография. Заемани управленски позиции в научни и университетски институции 
Директор, И-т по електроника – БАН, 25.04.1994 - 06.10.1999 г. 
и.д. директор, И-т по електроника – БАН, 20.10.1993 до 25.04.1994 г.
р-л лаборатория по "Микро- и нанофотоника", И-т по електроника – БАН, 2010-2014 г.
р-л лаборатория по "Газови лазери и лазерни технологии", И-т по електроника – БАН, 1982-2010 г.
Обществена дейност в страната и чужбина 
Персонална покана и участие при номиниране на учени за Нобелова награда по физика за 2007 г., 2007г.
Международен експерт на програма GROWTH към Пета РП на ЕС, Брюксел, 2000-2003г.
Експерт на МОН при подготовка на глава “Наука” за преговори на България с ЕС, 1999г.
Награди 
Награда на E-MRS - 2016 г.; Почетен знак на БАН „Марин Дринов с лента” - 2014 г.; Награда “Академик Емил Джаков” - 2013 г.; Награда за висока оценка на голямия принос към програмата на глобалния Център за върхови постижения “High-level, Global Cooperation for Leading-Edge Platform on Access Space”,У-т Кейо, Япония - 2012 г.; Национална награда „ПИТАГОР” - 2009 г.; Награда “Академик Емил Джаков” - 2008 г.; Награда на E-MRS – 2008 г.; Награда “Академик Емил Джаков” - 2006 г.; Награда на Председателя на БАН - 1984 г.

