С Т А Н О В И Щ Е
на доцент д-р Мария Хр. Монова-Желева
за гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова
по конкурс за доцент в по научна специалност: 01.01.12 – Информатика
(цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на
цифрови библиотеки)
към ИМИ - БАН
Със заповед №264 от 10.07.2013 г. на Директора на ИМИ-БАН, издадена на основание
на решение на НС на ИМИ, протокол № 6 от 10.05.2013г. за избор на доцент за нуждите
на ИМИ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения
на цифрови библиотеки),
Конкурсът за доцент обявен в ДВ бр. 50 от 07.06.2013 г., протокол № 6 от 10.05.2013г.
и в съответствие с чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България и чл. 2 (8) от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния
състав в Република България. За участие в този конкурс е подал документи един кандидат
– гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова.
Като член на научното жури съм получила:
1. Професионална автобиография;
2. Kсероксно копие на диплома за завършено висше образование серия ВТУ-2004
№ 022662, рег. № 19001/2004 г. за образователно-квалификационна степен
магистър, специалност „Информатика (Езикови и мултимедийни технологии)”;
3. Ксероксно копие на диплома №32881/29.01.2009 г. за образователна и научна
степен „доктор”
4. Пълен списък на научните трудове на гл. ас. д-р Десислава Иванова ПаневаМаринова
5. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова
за участие в конкурса;
6. Авторска справка за научните приноси на трудовете на гл. ас. д-р Десислава
Иванова Панева-Маринова;
7. Списък на цитирания на научните трудове на гл. ас. д-р Десислава Иванова
Панева-Маринова;
8. Препис-извлечение от протокол №6 от заседание на НС на ИМИ – БАН от
10.05.2013 г. с решението за обявяване на конкурса;
9. Ксероксно копие на ДВ бр.50/07 юни 2013 г. с обявата за конкурса;
10. Справка за четени лекции/упражнения във ВУЗ, подписана от доц. д-р А.
Андреев
11. Справка за преподавателската дейност в СОУ, подписана от директора на
училището г-н Д. Стамов;
12. Списък на научноизследователските проекти с участие на гл. ас. д-р Десислава
Иванова Панева-Маринова;
13. Електронни копия на трудовете на гл. ас. д-р Десислава Иванова ПаневаМаринова за участие в конкурса;
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14. Удостоверение за заемане на академична длъжност „асистент”, „славен
асистент” поне 2 години съгласно чл. 24 ал. 1 т. 2 от ЗРАСРБ.
Според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ДВ бр.75 от 24 септември 2010 г., изм. ДВ бр. 12 от 8 март 2011 г.)
ал. 53, кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент” трябва да отговарят на
следните условия:
1. Да са придобили образователна и научна степен „доктор”;
2. Не по-малко от две години да са заемали академична длъжност „асистент”,
„главен асистент”
3. Да са представили монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания, които да не повтарят представените за
придобиване на образователна и научна степен „доктор” и за придобиване на
научна степен „доктор на науките”
Кандидатът в конкурса отговаря на изискването по чл. 53.1, тъй като с протокол
№32881/29.01.2009 г. му е дадена образователна и научна степен „доктор” въз основа на
защитена дисертация на тема „Семантично-ориентирана архитектура и модели за
персонализиран и адаптивен достъп до знания и мултимедийна дигитална библиотека”.
Д-р Д. Маринова изпълнява и условията на чл. 53.2, тъй като на 05.07.2007 г. е
получила научното звание „асистент”, а на 29.05.2009 г. е избрана на академична
длъжност „главен асистент”.
Д-р Д. Панева изпълнява изискването по чл. 53.3, тъй като е представила написанa
на английски език и в съавторство монография „Analysis of Innovative Learning
Services in Web, Interactive TV and Mobile Applications for Non-formal Settings”.
Освен монографията кандидатката е представила и други деветнадесет публикации,
които могат да се систематизират както следва:
• 4 – в международни списания (№ 1, 3, 7, 17);
• 12 – в научно-тематични сборници и трудове на международни
конференции (№ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и 16);
• 2 – в научно-тематични сборници на национални конференции (№ 4 и
18);
Освен това:
• 18 публикации са на английски език (всички без № 18)
• 1 публикация е написана самостоятелно (№ 13).
Представен е списък на 94 цитирания.
Научно-приложните приноси в публикациите, представени за конкурса, накратко
могат да се систематизират така:
1. Цифрови библиотеки – технологии и услуги за създаване, представяне и
персонализиран достъп до съдържание (от № 1 до № 11 включително).
2. Обработка на знания в цифрови библиотеки (№ 7, 8, 11, 12, 13 и 14).
3. Учебни приложения на цифрови библиотеки (№ 15, 16, 17, 18 и 19).
Приносите са непосредствено свързани с изпълнението на проекти, които
могат да се представят така:
• Международни проекти – 7;
• Национални проекти – 12.
Работата на гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова по проекти и
участието ú в над 14 международни и над 10 национални научни форуми има
съществено значение за международното утвърждаване на ИМИ-БАН.
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Учебно-педагогическата дейност на гл. ас. д-р Десислава Маринова обхваща
провеждането на лекции и практически занятия
 в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” - учебна дисциплина
„Основи на мултимедията”)
 в съвместна магистърска програма на ИМИ - БАН с Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий” – учебни дисциплини „Хипертекст, мултимедия и
хипермедия”; „Средства и системи за интерактивно обучение” и „Технологии за
обработка на знания” .
Ръководила е специализация на 1 докторант, стаж на 1 стажант и дипломна работа на
1 магистър.
Рецензирала е 1 публикация за International Journal “Data&Knowledge Engineering”
2013г. (с импакт фактор 1,422); 2 публикации за International Journal “Serdica Journal of
Computing” 2011г. и 5 публикации за International Journal of Library and Information Science
в периода 2011 – 2013г.
Познавам гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова като акуратен и задълбочен
изследовател и преподавател от съвместната ни работа по международни проекти и като
колеги в ИМИ - БАН.

Заключение
Тъй като са изпълнени всички критерии, условия и изисквания по Закона за развитие
на академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и
Правилника на ИМИ - БАН давам категорична положителна оценка на гл. ас. д-р
Десислава Иванова Панева-Маринова за „доцент” по научна специалност 01.01.12Информатика и предлагам Почитаемото Научно жури единодушно да гласува
предложение до Научния съвет на ИМИ - БАН гл. ас. д-р Десислава Иванова
Панева-Маринова да бъде избрана за академична длъжност „доцент” по
специалност 01.01.12-Информатика.

Бургас, 01.10.2013 г.

Подпис: ………………………………………
/доц. д-р Мария Монова-Желева/
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