In memoriam:
Едуард Степанович Горкунов
На 25.10.2020 г. след неуспешна битка с корона
вируса почина акад. Едуард Степанович Горкунов.
Замина си видният учен и преподавател в областта
на магнитните явления, техническата диагностика и
безразрушителните методи за контрол на материали и
изделия, талантлив, обичан и уважаван ръководител и
учител.
Акад. Е.С. Горкунов бе професор, доктор на
науките, ръководител на Института по машинознание
на УрО РАН, зам. председател на УрО РАН, почетен
президент на Руското общество по безразрушителен
контрол и техническа диагностика, почетен член на
Президиума на ВАК, лауреат на държавна премия на
Руската федерация, на премия на правителството на
Русия.
Акад. Е.С. Горкунов бе зам. председател на
научния съвет на РАН по проблемите на автоматичните
системи за диагностика.
Акад. Е.С. Горкунов бе главен редактор на
21.01.1945 – 25.10.2020
списание „Diagnostics, Resource and Mechanics of
Materials and Structures“ и член на редакционните съвети на списанията
„Дефектоскопия“, „Контроль. Диагностика“, „Транспорт Урала“.
Акад. Е.С. Горкунов е награден за постижения в науката и приложението и с високи
държавни отличия на Руската федерация – Орден дружбы, Орден почета, медал
„Трудовая слава III ст.“.
Акад. Е.С. Горкунов беше член на Международната академия по безразрушителен
контрол и почетен член на Израелското дружество по безразрушителен контрол.
Последните 30 години от живота на Е.С. Горкунов бяха свързани с България. Той
бе ръководител на редица научни проекти между РАН и БАН с участието на специалисти
от Института по механика при БАН. Активно участваше в работата на Националното
научно техническо дружество по дефектоскопия. Член е на редколегията на издаваното
от ННТДД списание „NDT Days“, както и на списание „Машини, технологии,
материали“, издавано от Научно-техническия съюз по машиностроене. Активно
участваше в научния и обществен живот на специалистите по безразрушителен контрол
в България. Акад. Е.С. Горкунов е почетен член на ННТДД и асоцииран член на
Института по механика при БАН.
Приносът му за развитие на сътрудничеството между Руската федерация и
България бе отбелязан с присъждането му на българско гражданство през 2020 г.
Мир на праха му.
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