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Професор д.б.н. Павел Ангелов на 85 години
Димитър Н. Бечев
Проф. Павел Ангелов е роден през 1932 г. в Стара Загора.
Завършил е биология в Софийския университет „Св. Кл.
Охридски” през 1956 г. След завършване на университета е
уредник-зоолог, а скоро след това и директор на Природонаучния
музей в Пловдив. От януари 1963 г. е хоноруван преподавател по
ентомология, а от март същата година доцент по ентомология към
новосъздадената Катедра “Зоология на безгръбначните животни”
на Висшия педагогически институт – Пловдив. До пенсионирането
си през 2000 г. е преподавател в Биологическия факултет на
Пловдивския университет. Чел е лекции по: “Зоология на
безгръбначните животни”, “Ентомология”, “Еволюция и
систематика на безгръбначните животни”, “Екология”. Професор по зоология (1970 г.),
доктор на биологическите науки (1980 г.). Има издадени учебници по Зоология на
безгръбначните животни, Обща ентомология и Екология за ВУЗ и редица учебници за
средното образование.
Ръководител на Катедра зоология (1963-1993), Зам. ректор (1968-1970 и 1970-1972),
Ректор (1979-1983) на ПУ.
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Професор д.б.н. Павел Ангелов на 85 години
Основните му научни интереси са в областта на ентомологията, а основните
изследвания – върху сем. Curculioinidae (Coleoptera). Описал е редица нови за науката
хоботници. Публикувал е над 140 научни статии, 56 от тях в чуждестранни списания. От
издадените досега от БАН 32 тома Фауна на България, 6 са написани от проф. Ангелов:
Фауна на България, том 5. Coleoptera, Curculionidae. Част 1. Apioninae,
Otiorrhynchininae, 1976.
Фауна на България, том 7. Coleoptera, Curculionidae. част 2. Brachyderinae,
Brachycerinae, Tanymecinae, Cleoninae, 1978.
Фауна на България. том 9, Coleoptera, Curculionidae. част 3. Calandrinae, 1979.
Фауна на България. том 10. Coleoptera, Curculionidae. част 4. Calandrinae, 1980.
Фауна на България. том 11. Coleoptera, Rhynchophora. част 5. Urodoninae,
Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, 1981.
Фауна на България. том 24. Coleoptera, Cerambycidae. Част 1 — Prioninae, Lepturinae,
Necydalinae, Aseminae, Cerambycinae, 1995.
Проф. Ангелов създаде школа в областта на ентомологията. Ръководил е 14 защитили
дисертации докторанти.

Преподавателите
от
катедрата,
лаборантките
и
бивши
докторанти
на снимка от 80-те години.
Студентите му го познават като много добър лектор, обясняващ точно, разбираемо и
увлекателно. Докторантите и колегите му – като много ерудиран зоолог, с широки познания
и силна и услужлива памет. Живял като студент на квартира у известния зоолог Пенчо
Дренски, контактувал със зоолози като акад. Иван Буреш, проф. Ангелов подсили любовта
ни към зоологията и ентомологията и ни научи на много неща.
Желаем му здраве.
Адрес на автора:
ПУ “Паисий Хилендарски, Биологически факултет, Катедра “Зоология”, ул. “Цар Асен”
№24, BG-4000, гр. Пловдив, e-mail: dbechev@abv.bg
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