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     “Това, което наричаме човечество е 

повече от  мъртви, отколкото живи.                              

Тези, които вече ги няма  остават да 

живеят между нас със своите идеи  

своите дела, със своите примери” 

      “Поставил съм си две    

паралелни задачи—да работя за 

науката, да пиша за  народа” 

              “Творчеството на поета,  
диалектиката на философа,  
изкуството на изследователя  -  
това е същността великият учен”- 
 с тази фраза Тимирязев започва своята лекция пред учени 

с изключителни постижения в ботаниката и зоологията в 

Лондон 

от тогава тя се счита за негова “визитна картичка”  

    “Научната мисъл, проникваща 

във всички сфери на знанието,  

социалната правда в живота, култа 

към природата като висш източник 

на красота - не е ли това формата, 

в което се проявява вечната триада 

истина, добро, красота” 

“Всеки, който може да направи два 
житни класа, там където преди е 
раснал един, две стръкчета трева, 
където преди е било едно, той ще 
заслужи благодарността на цялото 
човечество.” 



    Най-важните научно-изследователски работи 

на Тимирязев засягат проблемите на  

фотосинтезата и природата на хлорофила,  

проблеми които негови съвременници характе-

ризират като епохални. 

    Със своята научно-изследователска работа 

Тимирязев чертае нови пътища в науката, в гра-

ничните области на Биологията,  

Физиката и Химията.  

  

 "Сам Климент Аркадиевич, подоб-

но на горещо любимите му растения, се 

е стремил през целия си живот към 

светлината, събирайки в себе си  съкро-

вищата на ума и висшата правда, той 

сам е бил източник на светлина за  

много поколения стремящи се към  

светлината и знанието и търсещи 

топлина и  правда в  

суровите условия на  

живота" 

Павлов 

    Той доказва, че фотосинтезата на 

зелените растения е първоизточ-

ник на органичното вещество и 

енергия, без които животът на растения-

та е невъзможен.  

Научното наследство 

на Тимирязев е голямо.   

Трудовете му са събрани в над  

десет тома.   

Преиздавани са над 22 пъти.  

 

Все още са настол-

ни книги на учащи-

те ботаници 

    Това откритие е огромен принос в науката 

за неразривната връзка и единство между 

живата и неживата материя които са в     

непрекъснат кръговрат, както на веществата  

така и на енергията на нашата планета 
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  “Осъществявайки своите най-добри 

мечти-човечеството върви напред” 


