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ЦВЯТКО КРЪСТЕВ ПОПОВ
(11.04.1953 г. – 19.11.2020 г.)

На 19. 11. 2020 г. внезапно почина нашият колега, дългогодишен член
на катедрата по Методика на обучението по физика във Физическия
факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” доц.
Цвятко Попов.
Цв. Попов е роден в Казанлък, където завършва средното си образование. След дипломирането си като физик остава на работа във Физическия факултет и през 1973 г. става докторант в Катедрата по оптика и
спектроскопия, където защитава дисертация на тема, свързана с физиката на плазмата.
Цялата негова преподавателска и изследователска дейност до пенсионирането му е свързана с Факултета. Преминава последователно длъжностите от научен сътрудник до главен асистент и се хабилитира през
1996 г. като доцент по методика и техника на учебния експеримент. Завежда Лабораторията по учебен експеримент. Научните му интереси са
свързани както с методиката и техниката на учебния експеримент по
физика, така и със сондовите методи за изследване на газоразрядна и
термоядрена плазма.
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Почина ЦВЯТКО ПОПОВ

Преподавателската му дейност е свързана с учебния физичен експеримент, за която той изгради и поддържаше лабораторията с това название към катедрата. Винаги е отстоявал интересите на катедрата и факултета. Създаде и ръководи успешна магистърска програма. Има пет
успешно защитили докторанти в областта на методиката на обучение
по физика и физика на плазмата. Съавтор е на учебници по физика за
средните училища, включително и на сега действащия учебник по физика и астрономия на изд. Просвета – София.
Два мандата е бил ръководител на катедра МОФ, като през това време
не пожали усилия за кадровото укрепване и професионалното израстване на членовете на катедрата.
Втората област на научно-изследователските му интереси, на която
той отделяше все по-голямо внимание, бе физиката на плазмата – област, в която работеше в тясно сътрудничесво с колеги от Института по
електроника към БАН и на която се отдаде изцяло след пенсионирането си през 2018 г. Резултатите от неговите талант и усилия, вложени в
разработването и приложенията на сондовите методи за изследване на
плазмата му спечелиха широко международно признание. Той участваше активно в няколко международни проекта, завършили с публикации
в реномирани списания.
Бил е и член на УС на Съюза на физиците в България и активен в организиране и провеждане на ежегодните национални конференции по
физика.
Доц. Цв. Попов бе главен редактор на методическото списание Физика от 2005 г. до закриването му от МОН. След това той съдейства активно
в преобразуване на списанието в електронното издание на Съюза на физиците в България Физика – методология на обучението.
В лицето на доц. Цвятко Попов физическата колегия загуби отзивчив
колега, отличен преподавател и всеотдаен учен.
Нека е светла паметта му!
От редколегията на сп. Физика / методология на обучението
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