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Постоянна вътрешна фотополяризация или фотоелектретното състояние  

ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ОТКРИВАТЕЛ 

 

ОТКРИВАНЕ НА ФОТОЕЛЕКТРЕТНОТО СЪСТОЯНИЕ  

Георги Наджаков е първият българин, чиито резултати от научно-изследователската дейност са 
признати за откритие на „Фотоелектретното състояние на веществото”. На 12 март 1981 г. той по-
лучава от Института по изобретения и рационализации диплом No 1  за научно откритие на 
народна Република България.  

Институт по физика на твърдото тяло  

“Академик Георги Наджаков” 

Като декан на Физическо-математическия факултет акад. Георги Наджаков успява да опази 
неговия академичния състав. Той е създател и дългогодишен директор на Физическия 
институт при БАН с Атомна научно-експериментална база и станция на връх Мусала към 
него, с което съдейства за научното и индустриалното развитие на България. Под неговото 
ръководство секциите на Физическия институт се разрастват и обособяват в самостоятелни 
институти.  Акад. Наджаков има заслуги  за построяването на атомния реактор и е сред 
представителите, подписали през 1956 г. Устава на Обединения институт за ядрени 
изследвания в град Дубна.  

Радетел за българската физическа наука 

2014, София : По материали от Музеят при Института по физика на твърдото тяло 

Електрометрия  

В лабораторията на Пол Ланжвен във 
Франция Георги Наджаков провежда 
първото си научно изследване, 
посветено на явлението 
фотопроводимост в твърди диелектрици 
като  сяра, шеллак, парафин. 
Подробните изследвания на 
фотопроводимостта на сярата  стоят в 
основата на откриването на 
фотоелектретното състояние и в 
установяването на 
контактнопотенциалния фотоволтаичен 
ефект, наречен по-късно ефект на 
Наджаков и Андрейчин. 

Международната физическа общност засвидетелствува своето уважение 
към делото на видния български учен, като определи кабинета на Георги 
Наджаков  за исторически обект №35 на Европейското физическо 

дружество.  

Церемонията по обявяването ще със състои на 23 май 2014 г. от 15 часа в 
зала 300 на централна сграда на ИФТТ. Паметната плоча ще бъде 
открита от председателя на Комисията за исторически места при 
Европейското физическо дружество проф. Луиза Чифарели. 

 

ЕВРОПА ЧЕСТВА ПАМЕТТА НА ВЕЛИКИЯ 

БЪЛГАРСКИ ФИЗИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ 

145 години Българска Академия на Науките 


