
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р. Румен Николов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), 

относно конкурса за доцент в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 

Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12-

Информатика (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на 

цифрови обекти), обявен в ДВ бр.101/18.12.2012. 

Настоящето становище представям като член на Научното жури по 

настоящия конкурс, на основание на заповед на Директора на ИМИ - БАН, 

както и на решение на Научното жури по процедурата. Становището е 

изготвено в съответствие с ЗРАСРБ, Правилника на МС за прилагане на 

ЗРАСРБ, Правилника за развитие на академичния състав на БАН и съответния 

Правилник на ИМИ - БАН. 

1. Общо описание на представените материали 

Конкурсът има единствен кандидат: гл. ас. д-р Красимира Минкова 

Иванова. Кандидатът е представил необходимите документи и материали за 

участие в конкурса, които са изготвени и систематизирани много грижливо. 

Те дават възможност да се направи обективна и пълна оценка за 

съответствие с изискванията на ЗРАСРБ - чл.24 (1) и Правилника за 

приложението му - чл.53 (1). 



2 Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическа 

дейност на кандидата 

Красимира Иванова е завършила математика (магистър, спец. 

Математическо осигуряване) през 1988 г. и Методика на обучението по 

математика през 1992 г. във ФММ на СУ „Св. Кл. Охридски". Защитила е 

дисертация в Хаселтски университет, Белгия (2011), с която придобива 

образователна и научна степен „доктор" (диплом от Хаселтски университет-

2011, диплом от БАН - 2012). Кандидатът постъпва на работа в ИМИ през 

1991 г. като програмист, от 1995 г. е научен сътрудник, а от 2002 г. е главен 

асистент (съгласно ЗРАСРБ), която длъжност заема и понастоящем. От 

приложените документи (удостоверение за трудов стаж) е видно, че 

кандидатът е заемал необходимата академична длъжност "главен асистент" 

повече от две години, като е бил изследовател и преподавател в научното 

направление на конкурса. 

3. Анализ на научните и научно-приложните постижения, съгласно 

материалите, представени за конкурса 

Кандидатът е представил за участие в конкурса дисертационния си 

труд от Хаселтски университет, Белгия (на английски език и автореферат на 

български език), 1 книга (като съавтор и съредактор), и 12 статии в научни 

конференции или списания и глави от книги. Всички представени 

публикации попадат тематично в областта на обявения конкурс. Кандидатът 

е представил доказателства за 7 цитирания, от които - 6 са от чуждестранни 

автори. Общата научна продукция на кандидата включва: автор или съавтор 

на 84 статии на конференции и списания, съавтор в книги (глави от книги) - 4, 

съредактор на научни книги - 1 . Прави впечатление участието на кандидата в 

10 изследователски проекта, включително и в проекти от Седма рамкова 

програма за изследователска инфраструктура - OpenAIRE и OpenAIRE+. В 
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допълнение, кандидатът има членство в 21 програмни комитета на 

конференции и 23 участия в редколегии на сборници на конференции. 

Всичко това показва, че кандидатът е утвърден учен и изследовател с 

международно признание. Няма представена справка за участието на 

кандидата в преподавателска дейност, но при търсене в интернет се 

установи, че кандидатът има и такава дейност. Бих искал да препоръчам на 

кандидата да засили преподавателската си дейност. Дисертационният труд и 

научните статии може да послужат като основа за подготовка на множество 

млади изследователи в областта на Автоматичното извличане на метаданни 

от съдържанието на цифрови обекти, а книгите и главите от книги - като база 

за подготовка на курсове на магистърско и бакалавърско равнище. 

4. Заключение 

Всичко изложено до тук ми дава основание да дам положителна 

оценка на представените от гл.ас. д-р Красимира Минкова Иванова по 

конкурса материали. Те отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ и 

правилника на МС за прилагането му, правилника на БАН и правилника на 

ИМИ - БАН за условията и реда за заемане на академичната длъжност 

доцент в ИМИ - БАН в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика 

и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 - Информатика 

(Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти). 

Затова предлагам на почитаемото Научно жури да предложи на НС на ИМИ 

- БАН да я избере за доцент по този конкурс. 

София, 19.04.2013 Член на научното жури: 

(проф. д-р Румен Николов) 
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