Гл. ас. Галина Калинкова
Галина Калинкова е родена на 8.08.1938 г. в гр. София. Завършва висше образование в
Химическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. През 1968 г. постъпва на работа
в Катедрата по фармацевтична и органична химия на Фармацевтичния факултет. В началото работи като сътрудничка на проф. Д. Данчев в лабораторията по синтез.
С името на Калинкова е свързано разкриването и дейността на Лабораторията по
инфрачервена спектроскопия от м. март 1970 г., която тя завежда до пенсионирането си
през 1997 г. Откриването на тази лаборатория става по време на деканството на проф.
Данчев и с горещата подкрепа на професорите Дряновска, Исаев, Димитър Трендафилов и доц. Милев. Тогава е закупен един от най-модерните за времето си апарати
ИЧ-спектрофотометър UR-20, Карл Цайс (Йена). Калинкова е изпратена да специализира в лабораторията по молекулна спектроскопия на Химическия факултет на СУ, а
по-късно – и за една седмица в Дрезден. Благодарение на грижите на Калинкова този
апарат обслужва научната и учебна работа във Фармацевтичния факултет повече от 27
години.
Калинкова обучава много специалисти от факултета и извън него, много аспиранти,
специализанти и дипломанти, между които и чужденци – от Кения, Виетнам, Гърция,
Нигерия и др. Лектор е в различни курсове – “Физико-химични методи за анализ на
природни продукти”, двумесечен (1974 г.), “Проблеми на спектроскопията и хроматографията във фармацевтичния анализ” (1982 г.), “Клинична фармация и метаболи-з
ъм”, “Съвременни методи за анализ на лекарствени средства” и др. При Г. Калинкова
на индивидуално обучение са били 27 души, между които П. Сулай, Р. Тонева, полк.
Исак Бенвенисти, полк. Ц. Гълъбова от ВВМИ, д-р Ангелова от Медицинска Академия,
специалисти от Института по парфюмерия и козметика “Арома”-Пловдив, Лабораторията към ДСО “Фармахим”, Фармацевтичния завод в гр. Станке Димитров (Дупница),
катедрата по медицинска химия на ВМИ – София и др. Лаборанти към лабораторията
поетапно са пом.-фарм. Ани Кузмова, пом.-фарм. Сарика Лазова и химик-техник
Еринка Вълкова. Калинкова участва в написването на българската фармакопея, има
много публикации и доклади на научни форуми. Нейни трудове са публикувани в сп.
Фармация, International Journal of Pharmaceutics, J. Molecular Structure, Vibrational
Spectroscopy, Pharmeuropa и др. В Англия и САЩ са публикувани нейни биографични
данни във връзка с научните й работи. Получавала е международни награди за приноси
във фармацията. Била е научен ръководител на три дипломни работи, като материалите
на две от тях са публикувани в чужбина. През 1994 г. тя получава покана и изнася
доклад в Университета на гр. Кийл, Германия. Особено ценен принос в научната работа
на Г. Калинкова са изследванията й върху полиморфизъм-псевдополиморфизъм на
лекарствените вещества и приложението на ИЧ спектроскопия при тези проучвания.
Дълги години е член на Научното дружество по фармация. Съавтор е в Encyclopedia
Pharmaceutical Technology (2-nd Edition), 2000, M. Dekker (New York, Basel).
Години наред Калинкова води практически упражнения по ИЧ и УВ-спектроскопия със
студентите от втори курс и по фармацевтичен анализ със студенти от четвърти курс.
Калинкова през целия си трудов път е един коректен, етичен, грижовен и трудолюбив
научен работник, преподавател и общественик.
От 1997 г. Г. Калинкова е в пенсия.
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