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Бе високо ценен като учен от 
световен мащаб и човеколюбец…

Gail Richardson, Director of the Best Practices in Education

I deeply admired and respected Stefan. I remember his brilliant spirit. 
His wisdom. His all-encompassing humanity.

Prof. Edward Friedman, Director of the Center for Technology 
Management for Global Development

He was a truly outstanding person with a deep commitment to both 
science and to society - a rare person indeed.



Виждаше красотата в математиката…

Бела Болобаш: Както поезията и музиката, 
математиката не е работа, а призвание. 

Пол Ердьош : Защо числата са красиви? Ако вие не можете 
да видите защо Деветата симфония на Бетовен е красива, 
никой не може да ви каже. Аз знам, че числата са красиви. 
Търсете красотата!



И работеше с любов – към науката и хората…

Марк Пинскер, с когото имах щастието да работя в една стая, казваше: 
Човек обича да прави това, което може да прави добре.

Един млад човек трябва да се ориентира за какво най-много го бива и 
да се стреми да се реализира именно там. В България има стройна 
система с дългогодишни традиции за ранно откриване и подкрепа на 
талантите в математиката. 



Справедливо бе наречен
съвременен народен будител…



Общуваше с младите хора…







И беше горд, че е участвал в създаването 
на  УчИМИ…

Дори само УчИМИ да остане след нас от това, което сме 
свършили като учители, трябва да сме безкрайно щастливи. 
Чувствам се горд, че съм имал шанса да стана съпричастен 
към учредяването на този институт. 

Тази идея трябва да се интернационализира – регионално, а 
после – в Европа. Имаме подходящ инструментариум и 
човешки ресурси за осъществяването й.





Държеше на ролята на ИМИ като център на 
изследователския подход в образованието…

ИМИ-БАН е в състояние да осигури 
високо научно равнище на 
обучение на учителите и на 
обновяването на образованието 
по математика в страната. 



И вярваше в потенциала на 
учителите да бъдат 
участници в 
изследователски процес.



10 ноември т.г. - към 
Алеята на славата 
във Велико Търново





Ще бъдеш винаги с нас, 
Стефане, приятелю и учителю!


