Автобиография
Пламен Владимиров Дамянов
Дата на раждане:
Място на раждане:
Националност:
Адрес:
Образователни
степени:

Дисертация:
Заемани
длъжности:

Участия с доклади в
симпозиуми и
семинари
(общ брой):
Професионална
дейност в БАН:

29 април 1956 г.
Мюнхен, Германия
Българин
ул. “Йоан Екзарх” 19, София 1421
тел.: +(359-2)-963-03-82, мобилен: (+359) 888 203 382
- Гимназия, София, 1970–1974
- Атомна физика, СУ “Св. Климент Охридски”, София,
1976–1982
- Докторант: Център по наукознание към БАН, 1985–1990
- Доктор по философия - от 1990 г.
“Аналогията като метод за генериране на нови научни
знания”
- Доцент (Секция “История на научните и философските
идеи”), Институт за изследване на обществата и знанието,
2010 - досега
- Научен сътрудник І ст. (Секция “История на науката и
техниката”), Център по наукознание и история на науката
– БАН, 2001-2010;
- Научен сътрудник І ст. (Секция “Научна политика”),
Център по наукознание и история на науката – БАН,
1991-2000;
- Докторант, ЦНИН - БАН, 1985 - 1990;
- Проучвател-специалист, ЦНИН, 1984 - 1990
24 национални и 10 международни – Австрия, Унгария и
България
Избрани проекти:
- „Закони и приоритети, определящи научната политика на
Австрия”, разработена през 1994 -1995 г.
- „Приносът на учените от БАН за изграждане на ядрената
енергетика в България (за периода 1955-1974 г.)”, разработен
през 2001-2003 г.;
- „Приносът на българските учени за изследване на
алтернативните енергийни източници през втората половина
на ХХ век”, разработен през 2006-2008 г.
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- “Изследователската дейност в областта на геотермалните
ресурси в България (през периода 1950-1990 г.)”; Периодът
за разработка : 2009-2013 г.;
Дейност във връзка с
участия в НПО:

Публикации
(общ брой):
Избрани
публикации:

- Съпредседател на фондация “Соларис-3”, 1994 – до сега;
- Координатор на малък проект “Етносите в нацията –
сходства и различия” по програма “Фар-Демокрация”
1994–1995;
- Ръководител на голям проект “Възможни решения на
проблемите в образованието в райони със смесено
население в България” по програма “Фар-Демокрация”
1996–1997;
- Изпълнителен директор на проект “Намаляване на
безработицата сред младите роми от района на гр. Лом”
по програма Демократична мрежа на ААМР, 1997–1998;
- Координатор на проект по програма Small Grants на
Световната банка, 2002;
- Сътрудник на списание “Balkan” – Culturni Centar –
Виена, 2001 - 2008
- три монографии;
- 32 публикации в научни списания и сборници;
- 38 публикации във вестници и популярни издания.
Монографии:
- П.Дамянов. Промяна и постоянство, Акад. изд. “Марин
Дринов”, София, 2004 г., 163 c;
- П. Дамянов, Приносът на БАН за изграждане на ядрената
енергетика в България (1954 - 1974 г.), Херон прес, София,
2008, 89 c.
- П.Дамянов. Геотермалните източници в България (история
на проучванията и възможностите за използване), изд. Херон
Прес, София, 2015 г., 129 c.

Студии :
- П. Дамянов. Възможности за използване на възобновяемете
енергийни източници. B сб. “Философски студии Национален тематичен сборник”, Изд. “Св. Иван Рилски”,
София, 2013 г., с. 144-163.
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Статии в научни списания и сборници (в България и
чужбина)
- П.Дамянов, Е. Головински. Аналогия и истинност на
научните знания (примери от химиотерапията), сп.
Философски алтернативи, кн. 1, 1994 г., с. 61-67;
- P.Damianov. Analoggy between knowledge from physics and
psychology, International Symposium MMM, Varna (Drujba), v.
4., 1994, pp. 122-125;
- P. Damianov. Education – a Factor of Integration, Collection,
International Conference, Sofia/Boyana, 1997, Publishers Lik,
Sofia, 1997, рp. 7-8;
- П.Дамянов. Учените от БАН за изграждане основите на
ядрената ни енергетика, сп. Наука, бр. 2, 2003 г., с. 26-28;
- P. Damianov. Die Rolle der Bildung und Kultur für das
gegenseitinge Verständnis der Minderheiten in Bulgarien,
Konferenzstudie, Internationale Europakonferenz, 21-23 Oktober
2004, Waidhofen an der Thaya (Austria), pp. 87-89;
- П.Дамянов. Аналогията като фактор за интеграция
между научните дисциплини (примери от развитието на
естествените науки), сп. Философски форум, бр. 12, 2004
г., с. 180-183;
- П.Дамянов. Проучвания на български учени относно някои
алтернативни енергийни източници, сп. „Енергетика”, бр.
4/2007г., с. 42-45;
- P.Damianov, The Accumulation of Change Depending on the
Time Factor, Forum Philosophicum, vol. 12, n.1, June 2007, p.
177-192.
- П. Дамянов, България и международното научно
сътрудничество в областта на енергетиката през периода
1950-1990 г. Сп. Енергетика, бр. 4, 2008, с. 46-48.
- П. Дамянов, Академичната наука в помощ на българската
ядрена енергетика. Юбилеен сборник на ЦНИН - БАН,
София, 2008, с. 336-350.
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- П. Дамянов, Термоядреният синтез – нов енергиен
източник, Сп. Енергетика, бр. 8, 2009, с. 42-43.
- П. Дамянов, БАН и възможностите за развитие на науката в
България, сб. Философия и евроинтеграция. Познание и
наука, СУБ, София, 2011 г., с. 104-109.
- П. Дамянов, Основни физически характеристики и тяхната
релевантност към времето, Съвременни предизвикателства
във философията, кн. 2, СУБ, София, 2013 г., сс. 124-130
-П.Дамянов,
Технологично
развитие,
класова,
междунационална борба и
интернационализъм”, сп.
Философски алтернативи, кн.1, София, 2015 г., с. 46-49
Основни
изследователски
полета (ключови
думи):
Членства в научнопрофесионални
организации:
Езици:

- Наукознание, Научна политика, История на науката,
Методология и философия на науката.
- Съюз на учените в България, от 1991 г.
Английски и Руски
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