


характеризиране на природни и синтетични порести материали. Една работа е 
продължение на изследванията проведени в дисертационния труд на Луиза и касае 
биологичното приложение на разработените в дисертацията й материали. Част от 
публикациите (4 бр.) на кандидатката касаят синтеза и изследването на материали с 
нелинейна оптична активност. В седем работи са определени кристалните структури на 
нови органични и неорганични монокристали.  Други две, с приложен характер, касаят 
охарактеризирането на наноразмерни материали с оглед тяхното влияние върху 
здравето на човека. Две работи с изразена приложна насоченост са посветени на 
модифициране на природни суровини и отпадъци от индустриални производства. Д-р 
Терзийска  е участник в колектив на подадена заявка за патент „Състав за получаване на 

строителни изделия без изпичане на основната глина“.  
 

Основни научни и/или научно-приложни приноси 

Научните изследвания на д-р Терзийска могат да се разделят в следните основни 
направления. 

Модифициране на природни и синтетични порести материали - главно от типа на 
клиноптилолита чрез йонен обмен и детайлно изследване на обменените структури 
чрез прахов рентгеноструктурен анализ. По този начин са уточнени местата на 
катионите на калция, натрия, калия и магнезия в структурите. Посредством  прахова 
дифракция при високи температури са установени измененията в катионните позиции 
на природен клиноптилолит обменен с цинк. Уточняването на структурите е извършено 
на високо професионално ниво с отчитане на физическия смисъл на уточняваните 
параметри.  Получени са обменени с йони на кадмия, бария, цезия, среброто и цинка 
клиноптилолити и титаносиликати, като е изследвана биологичната им активност. 
Образци от титано-силиката ETS-4 (Engelhard titanium silicate – 4) близък до минерала  zorite, 

обменени с Cs+ , Mg2+ и Ba2+ катиони са изследвани чрез монокристален рентгеноструктурен 

анализ при температура 290 K и 150 K. Сравняването на структурните данни при двете 
температури потвърждава, че нискотемпературните изследвания позволяват по-прецизно 
уточняване на атомните параметри чрез минимизиране на ефекта на температурните трептения 

и позиционната неподреденост на атомите. Синтезирана е нова метало–органична скелетна 
структура (MOF) от Zn,Cd,Ni-4-карбоксифенилборна киселина (carboxyphenylboronic 
acid) с DMF разтворител. Полученият Cd MOF е с пори с диаметър ~10 Å. 

 



Модифициране на природни суровини и отпадъци от индустриални производства- 
Чрез детайлно изследване на системата метакаолин-вар-вода са установени кинетиката 
и механизма на пуцолановите реакции. Получените резултати дават възможност за 
оптимизиране на условията за използването на метакаолина като пуцоланова добавка в 
глини и бетони, с което се постига подобрение на здравината и устойчивостта на 
получените строителни материали. По метода на Ритвелд са получени  точни 
качествени и количествени данни за минералния състав на изходните материали и на 
получените продукти.  На базата на получените резултати е подадена заявка за патент 
за получаване на тухли без изпичане, притежаващи високи физико-механични качества 
(якост, водоустойчивост и др.), което ги прави равностойни на изпичаните при високи 
температури тухли.  

Приложение на рентгеновата дифракция от монокристали за определяне на 
кристалната структура на органични и неорганични фази – Синтезиран е молекулен 
кристал 3-(dihydroxyboranyl)benzoic acid–1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione(1/1)], 
C7H7BO4-C7H8N4O2, представляващ съкристализирали теофилин и 3-
карбоксифенилборонова киселина в съотношение 1:1.  Молекулите в кристала се 
подреждат посредством водородни връзки  O—H_ _ _O и N—H_ _ _N като образуват 
слоеве. По оригинален начин е синтезиран още един молекулен кристал при 
съкристализация на theophylline и N,N '-(ethane-1,2-diyl)diformamide, като последният е 
получен чрез каталитично разлагане на и N-formylation от етилендиамин и 
диметилформамид. С методите на монокристалната дифракция е определена 
структурата му. Синтезирани и структурно характеризирани са нови органо-метални и 
метал-органични съединения  (2-iodo-3,4,5- trimethoxybenzoic acid; oxonium 2,4,8,10-
tetra-hydroxy-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10-penta-raspiro[5.5]undecan-6-uide hydrate; 
magnesium chlorate dehydrate and magnesium chlorate hexahydrate). Определена е и 
структурата на монокристал от Sc2O3. 
 
Синтез и характеризиране на материали с интересни оптични свойства – 
Синтезирани са  нови телуритни многокомпонентни стъкловидни матрици с висок 
нелинеен коефициент на пречупване, като е изследвано тяхното поведение при термично 
третиране. Определени са техните оптични свойства - генерация на втора и трета 
хармоника, коефициент на поглъщане във видимата и ултравиолетовата област на 
спектъра, термична стабилност и фазообразуване. Показано е, че новите стъкла са 
подходящи за приложение при средно високи температури (до 270оС).   
 
 



Синтезиран е нов нелинейно оптичен материал, methyltriphenylphosphonium iodide 
thiourea  под формата на монокристали. Материалът е термично устойчив до около 
220оC. Структурните изследвания разкриват, че фазата кристализира в триклинна 
кристална система с нецентросиметрична пространствена група P1, което е съществен 
критерий за генериране на хармоници, така че материалът може да се използва като 
ефективен " удвоител на честота”. Диапазонът на оптична пропускливост на материала 
има ниска прагова стойност от 320 нм, което показва, че той може да се използва във 
видимата област. 

Във връзка с участие в европейски проект д-р Терзийска подробно е изследвала 
фазовия състав, степента на кристалност, морфологични особености на наноразмерни 
материали – въглеродни нанотръби, титанов диоксид и силициев диоксид. Резултатите, 
получени от нея влизат в обширен анализ за оценка на биологичното въздействие на 
наноматериалите и по-специално риска за човешкото здраве при тяхното използване. 

 
Личен принос на кандидата 

Във всички публикации личният принос на д-р Терзийска е несъмнен, за което говори и 
фактът, че в девет от представените в конкурса публикации тя е първи автор, а в четири 
публикации е втори автор. Представените публикации, макар и излезли от печат съвсем 
наскоро са намерили добър прием в научните среди, за което свидетелства приложения 
списък на 51 забелязани цитати. Работи на д-р Терзийска са били представени на 8 
национални и международни научни форуми сред които личат престижните 23-rd 

Congress and general assembly of the International Union of Crystallography; 5-th International 
Symposium “Advanced Micro & Mesoporous Materials”; 9-th International Conference on the 
Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites; 3-rd International Conference on the 
Physics of Optical Materials and Devices; 12-th ESG Conference и др. Смятам обаче, че за 
кандидатката е било не по-маловажно и участието в националните форуми като 
Четвъртия и Петия Национални Кристалографски симпозиуми в които е представила 
значителен брой свои работи. За повишаване на квалификацията си Луиза Терзийска е 

взела участие в „Международната школа по фундаментална кристалография: Въведение в 
международните кристалографски таблици; Симетрия на пространствените групи; 
Симетрични връзки между пространствените групи“. 

Д-р Терзийска работи успешно в мултидисциплинарни колективи. За изграждането й 
като специалист говори и фактът, че тя е бил участник в два  международни проекта, и 
един национален проект, а също така ръководи две теми от научноизследователския 
план на ИМК.  



Д-р Терзийска членува в Българското кристалографско дружество.  

Познавам лично кандидатката, още от времето, когато работеше по докторската си 
дисертация и съм с отлични впечатления от нейната задълбоченост, прецизност и 
коректност по отношение на интерпретация на резултатите. Д-р Терзийска успешно е 
усвоила модерни методи за синтез и модифицикация на редица важни за практиката 
материали. В последните години Луиза, е напреднала много и в усвояването на нови 
методи за структурно характеризиране на материалите.  

 

Критични бележки и/или препоръки 

Към кандидатката имам следните препоръки - за в бъдеще да се стреми да концентрира 
изследванията си чрез системно разработване на избран от нея проблем, а също така да 
насочи усилията си и към ръководство на дипломанти и докторанти с оглед предаване 
на придобития опит.  

 

Заключение  

Всичко посочено дотук, представя д-р Луиза Терзийска като изграден специалист със 
знания и умения в областта на структурното характеризиране на природни и 
синтетични материали, както в монокристална, така и в поликристална форма. Това ми 
дава основание с голяма убеденост да препоръчам гл.ас д-р Луиза Димова Терзийска да 
бъде избрана за доцент по професионално направление Минералогия и кристалография 
(Структурна характеристика на порести и оптично активни материали).  
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