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ИНТЕРВЮ: „ИЗБРАХ НАУКАТА, ИЗБРАХ ПУ“ 

1. Здравейте, представете се! 

Казвам се Александър Григоров, на 28 години. 

2. Откъде сте родом? 

Роден съм и съм израснал в град Асеновград, в подножието на Родопите. 

3. Къде сте завършили висшето си образование? 

Завършил съм бакалавърска степен по физика в Абърдийнския университет 

в Шотландия, след което завърших задочно и магистърска степен по Физика на 

кондензираната материя в Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски. 

4. Каква е темата на Вашия дисертационен труд? 

Темата на труда ми е „Модифицирани многослойни структури за 

имобилизиране на биологично активни молекули.“ 

5. Каква е Вашата длъжност към настоящия момент?  

Към момента работя като изследовател към Центъра за компетентност 

ПЕРИМЕД. 

6. Какво Ви мотивира да се занимавате с научна дейност? 

Нещо съвсем просто и естествено – безгранично любопитство, родено от 

огромното количество научно фантастична литература, която съм чел през 

годините. Това, в комбинация с любовта ми към всичко механично, ме накара да се 

захвана с физиката и то ме кара да продължавам да се занимавам с наука и досега. 

7. Защо избрахте Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за да 

развивате научната си дейност?  
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Смятам че Пловдивския университет предлага ниво на научно развитие, 

което по нищо не отстъпва на чуждестранните университети. Също така факта, че 

работя близо до родното си място, ми дава нужното спокойствие и увереност, което 

липсва когато човек е принуден да живее в чужда за него обстановка. 

8. Успявате ли да съчетавате успешно работата си в университета с 

личния си живот? 

Бих казал, че да. Донякъде ми е трудно да отговоря на този въпрос, тъй като 

за мен научната работа никога не е била изцяло отделена от личния живот. Обичам 

да гледам на живота като на научен експеримент, който все още не съм разбрал 

изцяло. Но това може и да е страничен ефект от четенето на много книги по 

квантова механика. 

9. Какво ще кажете на новозачислените и на бъдещите докторанти? 

Бих ги посъветвал две неща – да са търпеливи и уверени в себе си. Най-

важното е да намерят начин да извличат удоволствие и удовлетворение от 

работата си. Така докторантурата им може да се превърне в най-приятната работа, 

с която са се захващали.  
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