
 

 

 
СКРЪБНА ВЕСТ  

 
     На 9 февруари 1995 г. след тежко и продължително боледуване почина 
нашата дълбоко уважавана колежка, неуморната труженица в полето на 
математическата логика 
 

доц. НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА 
 

род. на 16.IX.1931 г. 
 
 Завършила специалността математика в Софийския университет през 
1955 г., целия си по-нататъшен живот Надежда Георгиева посвещава на 
преподаването и развитието на тази наука. След няколко години работа като 
учителка, от 1960 г. насам тя е преподавателка във Висшия минно-геоложки 
институт в София: отначало като хоноруван асистент, от 1961 г. - редовен 
асистент, от 1966 г. - старши преподавател, от 1978 г. - доцент. Нейното 
ориентиране към математическата логика, област далечна от научната тематика 
на института, става през десетилетието между 1960 и 1970 г. и свидетелствува за 
несъмнена самостоятелност при избора на пътя в науката, още повече, че по 
онова време бяха единици и в цялата ни страна хората, работещи в тази област. 
За да се проявят пълноценно и усъвършенствуват заложбите на Надежда 
Георгиева за научни изследвания по математическа логика спомагат 
специализация при А. А. Марков през 1966/1967 уч. година и две кратки 
специализации в Полша и в Англия значително по-късно. 
 Научното творчество на Надежда Георгиева в областта на 
математическата логика включва редица ценни резултати в две основни 
направления: изследвания на някои аксиоматични системи на логиката и 
изследвания в областта на теорията на изчислимостта. Тези резултати 
представляват едно богатство, което все още не е използувано в пълна степен. 
Към второто от споменатите направления Надежда Георгиева се насочи особено 
активно след 1975 г. По това време започнаха все повече да укрепват нейните 
връзки с вече съществуващото звено по математическа логика у нас - 
тогавашният сектор по математическа логика. В плодотворно сътрудничество с 
нея този сектор и възникналата от него катедра по математическа логика и 
приложенията й работиха много години и заедно с нея изживяха редица светли 
и радостни моменти като успешно проведени защити, хабилитации, 
международни конференции. Всеотдайността и готовността да помогне бяха 
вътрешно присъщи черти на Надежда Георгиева и оставиха незабравими 
спомени у всеки от нас. 
  Загубата, която преживяваме, разделяйки се завинаги с Надежда 
Георгиева, е твърде тежка. Прекланяме се дълбоко пред светлата памет на 
нашата скъпа и незабравима колежка. 

 
       От членовете на катедрата 

 по математическа логика и приложенията й 
                                                                              в Софийския университет 

 


