
АВТОБИОГРАФИЯ 

на проф. дфн Александър Александров Драйшу 

 

  Роден съм на 07.08.1961 година в град София. Основно образование получих в 120-то ОУ 

„Г. С. Раковски”, а средно  - в 24-то ЕСПУ „П. К. Яворов” с разширено изучаване на немски език. 

През 1979г. бях приет за студент в СУ „Св. Климент Охридски”. След отбиване на редовната военна 

служба и завършване на първи курс във Факултета по математика и механика бе удовлетворена 

молбата ми да продължа обучението си във Физически факултет на СУ. Висше образование 

завърших през 1987г. като инженер-физик със специализация Квантова електроника и лазерна 

техника. За постигнати резултати, при завършване на средното и на висшето ми образование бях 

награден със златни медали. От април до декември 1987г. работих в Института по техническа 

кибернетика и роботика на БАН като конструктор. От 01.01.1988г. до 31.12.1990г. бях редовен 

аспирант в катедра Квантова електроника при Физически факултет на СУ. На 11.04.1991г. защитих 

пред Специализирания научен съвет по радиофизика и физична електроника на ВАК дисертация за 

образователната и научна степен „доктор” на тема „Индуцирана фазова модулация и преобразуване 

на параметрите на лазерното лъчение”. От 01.01.1991г. до 15.06.1991г. бях назначен като физик по 

договор, обслужван от Научно-изследователския сектор на СУ. На 22.10.1991г., с решение на 

Факултетния съвет на Физически факултет, бях избран за старши асистент, а на 10.05.1994г. бях 

преизбран за главен асистент. С решение на Научната комисия по физика и астрономия при ВАК от 

24.02.1998г. бях избран за доцент. На 17.04.2001г. защитих пред Специализирания съвет по 

радиофизика, физична и квантова електроника дисертация на тема “Фазова самомодулация и 

индуцирана фазова модулация в кубични нелинейни среди” и с решение на ВАК, ми бе присъдена 

научната степен “доктор на физическите науки”. На 21.05.2004г., със свидетелство № 22421, след 

конкурс, обявен от Физически факултет, Висшата атестационна комисия ми даде научното звания 

„професор”. 

  Преподавателската ми работа и научните ми интереси са в областта на квантовата 

електроника и лазерната техника (генериране, диагностика и усилване на свръхкъси 

(фемтосекундни) лазерни импулси, твърдотелни и газови лазери, методи за контрол на изходните 

им параметри), в нелинейната оптика (съвместно протичащи нелинейни параметрични процеси на 

фазова самомодулация, индуцирана фазова модулация и четиривълново смесване, симбиотични 

лазерни снопове/импулси, напълнооптични взаимодействия, фоторефрактивна нелинейна оптика, 

генериране, еволюция и взаимодействия на тъмни и светли пространствени пространствени 



солитони), в сингулярната оптика и в екстремната нелинейна оптика с фемтосекундни импулси 

(надпрагова йонизация и генерация на високи хармонични). Съавтор съм на 188 научни 

публикации, от които 65 статии в реферирани международни списания с импакт-фактор, 34 статии в 

реферирани международни списания с импакт-ранк, 2 статии в българско списание, 2 обзора и 85 

доклада на международни конференции (12 от тях - публикувани в пълен текст). Изнесъл съм и 

други 19 поканени доклада, 6 от които-пленарни, както и редица популярни лекции за ученици. До 

момента съм забелязал 907 цитирания на мои публикации. H-индексът ми е 17 (по данни от Scopus). 

Рецензирал съм ръкописи за списанията на American Physical Society, Optical Society of America, 

SPIE,  и за списанията Applied Physics B, Optics Communications и Bulgarian Journal of Physics. 

Заедно с проф. И. Христов и покойния чл.-кор. проф. С. Салтиел през 2009г. организирах 

международната конференция Ultrafast and Nonlinear Optics (UFNO’2009) и съм редактор на тома с 

трудове на конференцията (Proc. SPIE vol. 7501). 

Преподавателската ми работа е свързана с четенето на лекционните курсове Линейни и 

нелинейни оптични вълни, Електричество и магнетизъм, Нелинейни оптични вълни и солитони, 

Оптични комуникационни мрежи, Увод в системата за управление на експеримента LabView и с 

ръководството на практикума по Основи на квантовата електроника. В различните години съм чел 

лекции и по Основи на квантовата електроника за задочници и съм водил практикуми по 

Оптоелектроника и интегрална оптика и Основи на електротехниката и електрониката. Под мое 

ръководство са разработени и са защитени успешно 19 дипломни работи на студенти по старите 

петгодишни учебни планове, и не по-малко от 6 бакалавърски и 5 магистърски дипломни работи. 

Деветнадесет от бившите ми дипломанти са съавтори на мои публикации. Бил съм консултант на 

трима докторанти и понастоящем, под мое ръководство, са защитили успешно други трима 

докторанти, а един е отчислен с право на защита. Изнесъл съм цикъл от 4 лекции по сингулярна 

нелинейна оптика в Аббе-школата по фотоника в Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия).  

  Бил съм на специализации в Техническия университет на Грац (Австрия) със стипендия на 

Австрийската служба за академичен обмен (1995,1996), в Макс-Планк Институт по квантова оптика 

(Гархинг, Германия) със стипендия на фондация Александър фон Хумболт (1997-1998, 2000), 

четирикратно - със стипендии на дружество Макс-Планк (1999, 2000, 2001, 2002), трикратно в 

Австралийския национален университет (Канбера, Австралия; 2004,2006,2007), четирикратно в 

Института по оптика и квантова електроника на Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия; 

2009, 2010, 2011, 2012). 



  До 1997 г. съм участвал в работните колективи на четири проекта, ръководени от проф. С. 

Динев и в един, ръководен от проф. Г. Георгиев. След това съм ръководил следните 11 

изследователски проектa: 

  - „Нелинейни методи за генериране, предаване, превключване и отклонение на 

кохерентни снопове и импулси”, финансиран от НФ „Научни изследвания” и Фондация „Еврика” 

(дог. № НИ-МУ-ТТ-1/1991г.). 

- „Нелинейни логически елементи и схеми за паралелна обработка и предаване на оптична 

информация”, финансиран от НФ „Научни изследвания” (дог. № Ф-424/1992г.). 

- “Генериране и взаимодействие на фазови дислокации в полетата на къси лазерни 

импулси и снопове, финансиран от Националния съвет “Научни изследвания” (дог. № Ф-

1303/2003г.). 

- “Многозарядни оптични вихрови солитони” с Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. 

Климент Охридски” (дог. № 247/1999г.). 

- “Динамика и взаимодействие на пръстеновидни тъмни солитоноподобни вълни: методи 

за ефективен контрол” с Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 

316/2000г.).  

- „Нелинейна динамика на пространствени фазови дислокации във фоторефрактивни 

нелинейни среди” с Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 

150/2007г.).  

 - „Тъмни снопове с фазови сингулярности в самофокусиращи нелинейни среди” с Фонд 

“Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 128/15.05.2009г.). 

 - „Конференция по свръхбърза и нелинейна оптика 2009 (Ultrafast and Nonlinear 

Optics’2009) ” с Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 

118/15.05.2009г.). 

 - „Генериране на качествени свръхкъси лазерни импулси: Измерване и отстраняване на 

наклона на фронта на фемтосекундни импулси” с Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент 

Охридски” (дог. № 080/08.04.2010г.). 

 - „Генериране на фемтосекунден суперконтинуум с оптични вихри: Експеримент и 

числени симулации” с Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 

25/13.04.2011г.). 



 - „Контролиране на самофокусирането на лазерни снопове във фоторефрактивни среди 

чрез сингулярни снопове: Експерименти и числени симулации” с Фонд “Научни изследвания” на 

СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 180/21.05.2013г.). 

  В момента ръководя изследователски проект на тема „Алгебрични операции с 

топологичните заряди на оптични вихри: Експерименти и съпоставка с аналитична теория” с Фонд 

“Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски” (дог. № 178/12.05.2014г.). 

  Смятам за съществен приноса си към изпълнението на проект ВУФ-02/2005 (“Съвременна 

лабораторияа по фемтосекундна фотоника”), финансиран от Националния фонд „Научни 

изследвания”. Този проект сложи началото на успешното изграждане на първата в България 

фемтосекундна лаборатория с, понастоящем, две фемтосекундни лазерни системи, работещи квази-

365 дена в годината. По времето на моето ръководство на катедра Квантова електроника, на базата 

на тази лаборатория катедрата (в този смисъл – Физическият факултет и Софийският университет) 

бяха националните представители в проекта „Екстремна светлина” (Project ELI - Extreme Light 

Infrastructure),  финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕС (национално съфинансиране по проект 

ДО-02-322/14.12.2008г.). Моята група бе съ-вносител и, впоследствие, чуждестранен партньор в 

проект Linkage International LX0666552/2005 (“Сингулярна оптика на полихроматична светлина”), 

финансиран от Австралийския съвет за научни изследвания. След успешното приключване на 

проекта работих и в рамките на CUDOS (The Centre of Ultrahigh Bandwidth Devices for Optical 

Systems) – Център за върхови постижения, създаден в Австралийския национален университет 

(Канбера) от Австралийския съвет за научни изследвания. Изследователска задача, формулирана от 

мен и проф. Герхард Паулус от Факултета по физика и астрономия на Университет Фридрих Шилер 

(Йена, Германия) бе одобрена в плана за 2012г. и бе успешно изпълнена в рамките на консорциума 

LaseLab Europe, финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕС. Понастоящем (от юли 2014г.) съм 

координатор от българска страна на одобрено за финансиране проектно предложение (552066-EM-

1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA22) по програма Erasmus Mundus Action 2 на Европейската 

комисия.  

Бил съм ръководител на катедра Квантова електроника при Физически факултет (2003-

2011, два пълни мандата и половин като временно изпълняващ длъжността). Понастоящем, от м.06, 

2011г., съм декан на Физически факултет. Бил съм член (2004-2006) и заместник-председател (2007-

2009) на Научната комисия по физика и астрономия на ВАК. От 2002г. съм член на Факултетния 

съвет на Физически факултет, а в периода 2005г.-2013) бях член на Научния съвет на Института по 

електроника при БАН. В периода 2005г.-2010г. бях член на Временната комисия по физика при 



Националния фонд „Научни изследвания”. Бил съм председател на Атестационната комисия на 

Физически факултет (2008-2011) и на Атестационната комисия на Института по електроника на 

БАН (2010г.). 

  Редовен член съм на SPIE (САЩ, ID# 00309307), на Съюза на физиците в България (от 

1995г.), на Хумболтовия съюз в България (от 1999г.) и на Контролния съвет на Асоциацията на 

завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

 

 Верността на представената информация потвърждавам с подписа си.  

 

 

София, 22.10.2014г. 


