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                                              С Т А Н О В И Щ Е 

От Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн, по конкурс за заемане на 
акад. длъжност „ДОЦЕНТ” в Отдела по вирусология, НЦЗПБ, обявен в 
ДВ, бр. 45/30.05.2014 г. 
 

Доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, ръководител на Департамент по вирусология в 

 Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН е единствен кандидат в обявения 

конкурс.  

Доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб работи като вирусолог от началото на 

 трудовата си кариера и непосредствено след успешната защита на дисертационния си труд за 

 придобиване на научната и образователна степен „доктор“. Темата на дисертационния й труд е 

 „Комбинирани ефекти на инхибитори на ентеровирусната репликация”,  като в него тя 

 за първи път у нас въвежда използването на триизмерния модел на Prichard и Shipman 

 за определяне на комбинирана цитотоксичност и комбиниран антивирусен ефект. 

 Оттогава този модел се използва и у нас при изследването и разработването на нови 

 антивирусни вещества, като се е превърнал в задължителен етап при определяне 

 характера на комбинирания ефект. 

 

В настоящия конкурс д-р Николаева участва с 31 научни публикации (при 

  придобиването на научното звание „доцент“ в БАН през 2011 г.те  са 17). От тях 16 са 

 в международни списания (общ IF = 19,67), 3 – са глави в книги (едната от тях – 

 издание на NIH – САЩ), 3 са статии в български списания 9 – в сборници от 

 международни и национални научни форуми. Намерени са 72 цитирания на научните  



й трудове (срещу 27 през 2011 г.). 

 

Напълно съм съгласна с приложената от автора справка за научните приноси.  

 За научната си публикационна дейност е получила награда за най-добра постерна 

 презентация в категория „Пост-док” на 15-та  международна конференция по 

 антивирусни изследвания, Прага (2002 г.) и Мемориална лекция „Христо Русев” на 

 Единадесетия конгрес на българските микробиолози с международно участие, Св.св. 

 Константин и Елена, Варна. Съавтор е и на един патент за антивирусния ефект на 

 оксоглауцина (1998 г.) 

 

Д-р Николаева  е един от стълбовете у нас на експерименталната антивирусна химиотерапия – 

 главно в областта на ентеровирусите (полио-,рино-, коксаки-, както и ваксинални щамове на 

 някои ентеровируси). Нейните трудове разкриват антивирусната активност на редица 

 вещества с природен или синтетичен произход – цитирани са общо 27 пъти. Статиите, 

 описващи комбинираното  приложение на антиентеровирусните средства са цитирани 

 26 пъти. Лично за мен най-интересни са изследванията на д-р Николаева относно скоростта и 

 механизма на възникване на резистентността, както и на реверсията при прекратяване на 

 инхибиторния натиск. Научните съобщения на конференции и конгреси у нас и в чужбина с 

 нейно  участие са над 60. Внушително е участието й в научни проекти – 24, от които е 

 ръководител или консултант на 3 от тях. 

 

Учебно-преподавателската дейност на д-р Николаева се изразява в научно  ръководство  на 11 

 дипломни работи за придобиване на магистърска степен по  вирусология, 75 часа лекции и над 

 100 ч. упражнения/семинарни занятия със студенти от няколко ВУЗа.Тези данни показват, че 

 тя е предпочитан лектор по различни аспекти на вирусологията. 

Огромен е  експерименталният  опит на д-р Николаева в областта на търсенето на нови 

 вирусни  инхибитори, както и в изясняването на техния механизъм на действие, адаптацията и 

 възникването на  резистентност и вирусоцидно действие, което я прави желан партньор в 

 многобройни научни колективи у нас и в чужбина. Заедно с богатата й учебно- 

преподавателска дейност , тя се  очертава като учен и преподавател с голям капацитет , който 

 ще обогати възможностите на  Отдела по вирусология в НЦЗПБ. Затова напълно убедено 



 предлагам на компетентното  научно жури да  присъди на д-р Любомира Николаева Крумова- 

Гломб научното звание „доцент“. 

София, 05.10.2014 г.                                          АВТОР:  

                                                                                  /Проф. д-р Р.Аргирова, дмн/ 

 

  

 


