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ИНТЕРВЮ: „ИЗБРАХ НАУКАТА, ИЗБРАХ ПУ“ 

 

1. Здравейте, представете се! 

Здравейте! Казвам се Атанас Василев Илчев. 

 

2. Откъде сте родом? 

Родом съм от китното родопско градче Чепеларе (изключително 

красиво място)! 

 

3. Къде сте завършили висшето си образование? 

Завърших бакалавърска степен в специалност „Математика“, 

магистърска степен в специалност „Обучение по математика в училище“ и 

придобих образователна и научна степен „доктор“ (докторска програма 

„Математически анализ“) във Факултета по математика и информатика на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 

4. Каква е темата на Вашия дисертационен труд? 

Темата на дисертационния ми труд е „Върху някои класове циклични 

оператори с двойки точки на най-добро приближение“, с научен 

ръководител проф. д-р Боян Златанов, на когото изказвам дълбоки 

благодарности за цялостната му подкрепа в научната ми кариера. 

 

5. Каква е Вашата длъжност към настоящия момент?  

Към настоящия момент заемам длъжността „главен асистент“ в 

катедра „Математически анализ“ във Факултета по математика и 

информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
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6. Какво Ви мотивира да се занимавате с научна дейност? 

Смятам, че всяка професия е достойна щом допринася по някакъв 

начин за общото благо или прогреса. Аз съм намерил тази сфера на развитие 

за себе си, която да съчетава моите интереси и усилия, които полагам, с 

принос за развитието на науката. Още повече че математиката е 

фундаментална наука и всяка крачка напред, която правим, може да бъде 

стъпало, което да допринесе за нови открития и разработки в други области 

и да доведе до по-доброто познаване и разбиране на света, в който живеем.  

 

7. Защо избрахте Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

за да развивате научната си дейност?  

Никой не постига успех в живота си, без да влага усилия и време, но 

правилната среда и сътрудничеството с други мотивирани и отдадени на 

науката хора, прави усилията много по-плодотворни. Точно с такива хора 

разполага Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и се радвам, че 

съм част от този колектив. 

 

8. Успявате ли да съчетавате успешно работата си в 

университета с личния си живот? 

Когато за един човек професията му е призвание и я върши с 

удоволствие, защото му е интересна и му носи удовлетворение за него самия, 

то работата му е по-малко натоварваща и удоволствието в края на деня дава 

много повече положителна енергия, така че да споделя пълноценно 

остатъка от деня със семейството си. Затова аз смятам, че съм намерил 

баланса между семейство и работа. 
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9. Какво ще кажете на новозачислените и на бъдещите 

докторанти? 

Наградата да знаеш, че всички твои усилия са дали резултат, че 

приносът ти е положил стъпалото, върху което бъдещето ще продължи по 

стълбичката на прогреса, е незаменима! Да се занимаваш с нещо, което 

истински харесваш, е най-добрият подарък, който можеш да поднесеш на 

себе си и на света! За това искам да кажа на новозачислените докторанти да 

бъдат целеустремени и мотивирани, успехът, който ще им донесат усилията 

им, ще дойде със сигурност.  
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