Кратка научна автобиография
на чл.-кор. Николай Маринов Николов
Дата и място на раждане
24.08.1969 г., гр. Шумен
Образование
•
•

Средно - Математическа гимназия „Лиляна Димитрова“, Шумен, 1983-1987 г.
Висше - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, 1987-1992 г.

Владеене на чужди езици
•

английски, руски

Научни степени
•
•

Доктор, 2000 г.
Доктор на математическите науки, 2010 г.

Научни звания
•
•
•
•

Научен сътрудник, секция „Комплексен анализ“, ИМИ-БАН, 1994-2002 г.
Старши научен сътрудник ІІ степен, секция „Комплексен анализ“, ИМИ-БАН,
2003-2011 г.
Професор, секция „Анализ, геометрия и топология“, ИМИ-БАН, 2012 г.Член-кореспондент на БАН, 2018 г.

Научна дейност
•
•
•
•
•
•
•

Монографии - 2 в чужбина
Научни публикации - 85 (66 в списания с импакт фактор)
Научно-методически книги - 18
Научно-методически статии - 39
Научно-популярни статии - 55
Научни доклади - над 100 (3 пленарни и 5 по покана)
Цитирания - 385

Области на научни интереси
•
•
•
•

(многомерен) комплексен анализ (MR 32, МR 30)
Теория на (плюри)потенциала (MR 31)
(изпъкнала) геометрия (MR 52, MR 51)
Математическо образование (MR 97)
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Гостуващи позиции
•
•
•

Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, 2001-2011 г.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2002-2006 г.; 2019 г.
Université Paul Sabatier, Toulouse, 2005 г.-

Други активности в областта на науката
•
•
•
•
•
•
•
•

Зам.-директор на ИМИ-БАН, 2021 г.Член на Научния съвет на ИМИ-БАН, 2016 г.Член на Седмото Общо събрание на БАН, 2016-2020 г.
Член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”, 2013-2015 г.
Член на Акредитационния съвет на НАОА, 2020-2021 г.
Главен редактор на списание „Математика и информатика“, 2020-2022 г.
Участие в други редколегии - 3
Участие в национални и международни проекти - 28 (6 като ръководител)

Преподавателска дейност
•

УНИБИТ (професор ½ щат), 2012 г.-

•

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 1990-1997 г.

Защитили докторанти – 3
Научно-образователна дейност
•

Ръководител и зам.-ръководител на националните отбори за Балканската и
Международната олимпиади по математика, 1999-2013 г.

Обществена дейност в страната и чужбина
•

Председател (2017 г.-) и зам.-председател (2013-2017 г.) на Управителния
съвет на Съюза на математиците в България
• Вицепрезидент на Mathematical Society of South Eastern Europe (2021 г.-)
и член на Съвета на MASSEE, 2017 г.• Член на Съвета на фондация „Еврика”, 2018 г.Награди
•
•
•
•
•
•

Награда на ИМИ-БАН за млад учен, 2000 г.
Академична награда за млади учени „Проф. Марин Дринов”, 2001 г.
Грамота за заслуги към БАН, 2003 г.
Награда на Съюза на учените в България за млади учени, 2005 г.
Почетен знак на Президента на Република България, 2006 г.
Награда „Питагор” за утвърден учен в природните науки и математиката,
2014 г.
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•
•

Награда на БАН за високи научни постижения в информационните и
комуникационните науки и технологии, 2014 г.
Награда на УниБИТ и УМлАУЗ „Ябълка на познанието“ в категория
„Утвърден учен“, 2021 г.
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