


Българският професор

д-р Асен Златаров

(1885-1936)

Проф. д-р Асен Златаров е

български учен и

общественик, основоположник

на биохимията в България. 

Златаров е допринесъл

значително за развитието на

родната промишленост, 

селското стопанство и

медицината. Израства в

семейство, където науката и

трудът са високо ценени. 

Изявява се и като белетрист.
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Иван-Асен Христов

Златаров е роден на 4/16 

февруари 1885 г. в Хасково. 

Кръстен е на българския цар

Иван Асен. Той е второто

дете в семейството на Христо

и Теофана Златарови. Още

от малък Асен е силно

привързан към своята майка. 

Хората го описват като добро

и обичливо дете, със светло

лице и чиста душа.
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Христо и Теофана Златарови



Родната къща на Асен Златаров

Той изучава сериозно

руски и френски език и

много се интересува от

литература. Баща му –

Христо Златаров - умира,  

когато синът му Асен е на

15  години. Това е тежък

удар за семейството. Той

се старае да притъпи

болката от загубата на

баща си с книгите.
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Асен Златаров като ученик, 1899 г.



След като завършва хасковското

петокласно училище, Асен

Златаров се разболява от тифус. 

През 1901 година Асeн продължава

обучението си в Пловдив.

През 1903 година семейството се

премества в София, където Асен

завършва гимназия. 

Същата година се записва студент

по химия в Софийския

университет.

През 1904 г. Златаров следва

химия вЖеневския университет.

Асен Златаров като  

абитуриент през 1904 г.
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През 1905 г., докато учи в Женева, майка му го

посещава като остава цели осем месеца. Докато е в

Женева Теофана Златарова се запознава с Дора

Габе (известна българска поетеса). През 1907г. Асен

завършва бакалавърска степен по химия в

Женевския университет. На следващата година в

Гренобъл (Франция) защитава докторската си

дисертация и получава титлата „Доктор по физика

и химия“ („Доктор на физичните науки“).

Женевски университет (Université de Genève)
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Диплом за докторат 

от  Гренобълския университет, 28 януари 1908 г.
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На 5 май 1908 г. Асен се  

завръща в България. 

Назначен е за  учител по 

химия в Пловдивската 

мъжка гимназия “Княз 

Александър І”. На 

следващата година младият 

доктор заминава на 

едногодишна специализация 

в Мюнхен и специализира 

химия и хранителни 

продукти и съдебна химия.

Пловдивската мъжка гимназия

„Княз Александър I“
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През 1910 г. Златаров се завръща в България и

постъпва като асистент на проф. Пенчо Райков по

органична химия във Физико-математическия

факултет на Софийския университет.

Проф. Пенчо Райков  

(1864-1940г.)

9Асен Златоров и Евдокия Атанасова

Още през своята първа година като асистент

в Софийския университет Асен Златаров се

жени за Евдокия Атанасова.

През 1913 г. се ражда първият им син Асен, а

след тринадесет години се ражда вторият им син

Светозар. И двамата му синове завършват

медицина. Светозар Златаров е писател,

преводач и литературовед, използвал също

псевдонима Марк Филипс. Основната му цел е

да популяризира дейностите на своя баща Асен

Златаров.



Семейството на Асен Златаров
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В периода 1912-1915 г. Асен Златаров участва в

Балканската и Междусъюзническата войни като

санитарен доброволец. Мобилизиран е в Първата

световна война.

Групова снимка с бойни другари



През 1935 г. Асен 

Златаров получава най-

голямото си признание 

като е избран за  редовен 

професор и титуляр на 

катедрата по органична 

химия в Софийския 

университет. 

Софийски университет

„Свети Климент Охридски“
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На  13  октомври 1927 г. умира неговата

майка Теофана Златарова от рак на

стомаха.

Една от последните снимки на Теофана Златарова  

заедно със семейството на Асен Златаров



През 1936 г. лекарите установяват, че  

Асен е болен от рак на стомаха и той 

заминава със съпругата си за Виена, 

където се извършват  последователно 

две тежки операции. 

Златаров  изгубва много кръв, поради 

което се извършват неколкократни 

преливания.
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Асен Златаров умира на 22 декември 1936 г. 

Скръбната вест разтърсила цялата страна.



„Целувам те...  

няма да плачем.  

А ти ще 

целунеш  за 

мене децата.“Траурното шествие в Хасково  на 27 декември 1936 г.

Погребалната процесия в  София на 27 декември 1936 г. 15

Погребението му на 27 декември  прераства  в  

огромно  шествие,  което  запява   на

гроба му Ботевата песен "Жив е той, жив е!".



Бюст-паметник на Златаров

в парка „Заимов”,

издигнат през 1996 г.

Барелефът пред Първа аудитория  на 

Фармацевтичния факултет

по повод 130-годишнината от

рождението на професор Златаров.

Семейният гроб на Асен Златаров в Софийските централни гробища
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Бюст-паметник в Хасково 



„По-хубаво сам да си отвориш път.
Ще имаш насладата на нещо  

спечелено и заслужено.“

„Младежта е съкровището на
човечеството, най-свидният 

негов  цвят и най-съкровената 
му надежда.“

„Дайте идеал на младите, идеал,  който 

да задоволи тяхното сърце,  идеал на 

човещина, идеал на  правда и красота.“
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„Смехът е  

кислород за  

живота.“



„Моралните  

истини са така

достъпни и ясни,  

че тях и децата ги  

докосват с ръка.“

„На мъртва точка е  спрял 

животът ни и

страшното е да не стане  

смъртна тая точка!“

„Дайте идеал на младежта! Идеал не може да бъде  

ритането на топка, идеал не може да бъде стройното  

маршируване, идеал не може да бъде викането долу  и 

горе. Идеал е идеята за истината, за хубавото, за
доброто. Към тях трябва да се насочи душата на  

младежта.“
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„Щастие е самият  живот и него трябва да  

обикнем и да му

служим с честни  средства, за да се

почувстваме човеци...“



„Науката има  

велика 

социална  

мисия!“

„Съжалявам, че сънят е жизнена  

необходимост в краткия човешки  живот. 

Чувствам, че бих се  разболял тежко, ако 

новият ден  не ми донесе нови познания.“

„Лична самоконтрола и воля за  

здрав живот са нужни на мнозина,  за 

да не страдат от последиците на

самоотравянето.“
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„Необходимо е и умът,  

и сърцето да бъдат

поставени в услуга на  

една задача, която

отговаря на целите в  

живота.“




