Симеон Симеонов е един от успешните българи в Прага. Той има 15 рационализации
и 8 патента. 30 години от живота му са свързани с Научно-изследователския институт по
звуково- образна и репродукционна техника. Публикува научни статии в чешката специализирана литература. При него дълги години практикуват студенти от Техническия
университет. След закриването на Института той регистрира със сина си Максим фирмата
„Елко“, която съществува и до днес.
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Симеон Симеонов е един от многото
български студенти, следвали в Прага
в края на 50-те и началото на 60-те
години. Той е роден на 15 април 1940
г. в Перник. От малък обича да снима,
влече го техниката, интересуват го
техническите изобретения. Симеон
е изявен ученик и след като завършва гимназиалното си образование,
е изпратен да следва в Чехословакия.
Началото е трудно – каквото е за всеки
студент, който не знае езика. След
като учи една година чешки в Теплице, се записва в Машинния факултет
на Техническия университет в Прага.
Симеон си избира специалност „Фина
механика и оптика“.
По това време живее в общежитието
в столичния квартал „Подоли“. Връзките му с родината не прекъсват. Среща
се с български студенти всеки 14 дни
в един от клубовете на студентските
общежития. Обича да играе народни
танци и да свири на акордеон. Често
ходи в Българското посолство, където
се провеждат репетициите на състава.
Спомня си, че танцьорите тогава са
участвали в манифестации, облечени

в народни носии. През
учебната година учи усилено, а през лятото работи
един месец в завод „Електротехна“. В края на ваканцията се връща в България
при роднините си.
Влече го и богатият културен живот в столицата.
Почитател е на филмовото
изкуство – често ходи
на кино, а и това е пряко
свързано със специалността му. Симеон е любознателен – в свободното си
време пътува из Чехословакия и опознава втората
си родина, посещава оптическите заводи в Острава, Братислава,
Пршеров и Бърно.
През 1962 г. бъдещият машинен
инженер сключва брак със съпругата
си Ярослава. Дипломира се успешно
през 1964 г. След завършването на
висшето си образование е разпределен три години в Оптико-механичния
завод в София. Но съдбата е решила
друго. През 1968 г. той се връща
в Прага, явява се на приемен изпит
и постъпва на работа в Научно-изследователския институт по звуковообразна и репродукционна техника,
където работи в продължение на 30
години. Там става научен сътрудник.
Същевременно е консултант към
Катедрата по фина механика и оптика
към Машинния факултет на Техническия университет. 17 години работи
със студентите от Университета, пише
рецензии за дипломните им работи.
Негови статии излизат в списание
„Фина механика и оптика“ и във в.
„Технически седмичник“.
През 70-те години в Института се
разработват уреди, които откриват
обекти на земята. Научно-изследова-

телският институт по звуково-образна
и репродукционна техника си сътрудничи със световноизвестното немско
предприятие в областта на фината
механика и оптичната техника „Карл
Цайс“ – Йена и с Чешката академия
на науките. Последната съвместна
разработка с „Карл Цайс“ е на оптичен
телескоп.
Инж. Симеонов има над 15 рационализации и 8 патента. Работил е и за
Президентството.
„През 1978 г. „Арт центрум“ търсеше
хора за аудиовизуалната програма
на Царевец и се обърна към нас.
Там всички осветителни тела са мои
конструкции“, разказва Симеон Симеонов. „Във Велико Търново работех
с още един българин от Прага – Георги
Николов, който отговаряше за техническата част. По това време малко бях
позабравил българския, защото дълги
години живеех в чешка среда и мислех само на чешки, но в Търново си
го припомних, а научих и техническата
терминология на български.“
Симеонов има щастлив семеен живот.
Има син и дъщеря, и 8 внука.
Но идват други времена. Институтът
е закрит и през 1991 г. Симеон Симеонов основава, заедно със сина си
Максим, фирма за компютърни системи „Елко“.“Елко“ сключва договори за
дистрибуция с „Хюлет Пакард“, „Канон“,
IBM, „Ксерокс“. Фирмата има представителство в България, има филиали
в Македония, Сърбия, Гърция и др.
държави. Развива се много добре.
Съществува и до днес.
Днес Симеон Симеонов се радва на
успехите на двете си деца и осемте си
внуци. Пълноценният му, изпълнен
с много научни успехи живот, е пример за подрастващото поколение.
Мария Захариева
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Симеон Симеонов –
един достоен българин на 75 г.

