
С Т А Н О В И Щ Е 
 

 от проф. д-р Аврам Ескенази, ИМИ- БАН 

по конкурс 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 (информационно моделиране на 

фолклорното наследство), обявен в ДВ бр. 16/24.02.2012 

 

Това становище представям като член на Научното жури по цитирания конкурс, на 

основание на зап. 136/24.04.2012 на Директора на ИМИ - БАН, както и на решение на 

Научното жури по процедурата (Протокол 1 от 10.05.2012).  Това становище 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. 

 За конкурса е подал документи единствен кандидат: гл. ас. д-р Константин 

Звездомиров Рангочев. 
Представените от кандидата по конкурса документи и материали са изготвени и 

систематизирани грижливо и 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). 

По-точно: 

1. От приложената диплома е видно, че кандидатът има придобита образователна и 

научна степен "доктор". 

2. От приложените документи, вкл. удостоверение за трудов стаж е видно, че 

кандидатът (много) повече от две години е заемал необходимата академична длъжност 

“главен асистент”, като е бил изследовател и преподавател както в по-тясното научно 

направление на конкурса (визирам уточнението в скобите), така и в по-широките области 

на информатиката и фолклора в тяхното взаимодействие. 

3. За участие в конкурса кандидатът е представил добре балансирано множество от 

22 публикации: 3 статии в международни и  8 в български  списания, 7 сборници от 

международни научни мероприятия и 5 в български сборници; 14 от статиите са на 

български език, 9 (хронологично – най-новите, т.е. вероятно това е тенденция) са на 

английски език. Тези публикации не повтарят представените за придобиване на 

образователната и научна степен "доктор" (най-ранната от представените публикации е от 

1995 г., а докторската степен е получена през 1994 г.). Две критична забележки – повечето 

от работите не са представени в окончателния им отпечатан вид, което можеше да стане 

със сканиране; все пак в списъка са дадени пълните им бибилографски данни и 

избирателните ми допълнителни проверки потвърдиха тяхната автентичност. Последните 

3 работи от списъка (макар и съдържателни) са на границата научна статия – резюме. 

Анализът на публикациите по място на издаване, език, сечението на участието на 

автора относно съавторите му показва една много добра обща характеристика, включваща 

без съмнение съществен принос на автора в работите със съавтори (10, т.е. по-малко от 

половината; останалите 13 са самостоятелни), представителност на изданията и на 

научните мероприятия, довела до популяризиране на резултатите (засега) предимно у нас. 

За последното говорят и 41 забелязани цитирания, списък на които кандидатът е 

представил и които с малки изключения са от български автори. 

Задачата на становището не е да анализира подробно и да систематизира научните 

и научно-приложните приноси на кандидата - това е задача, оставена на рецензиите.  
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За мене важният въпрос в този конкурс е правилното разбиране на необходимостта 

от интердисциплинарен подход и от сериозен научен капацитет в две формално 

отдалечени области – информатика и фолклор. За щастие кандидатът показва със своето 

научно творчество, че от една страна умее с напълно адекватни от информатична гледна 

точка средства (системен подход, подходящи класификации и структурирания и др.) да 

моделира явления и събития от фолклора (публикациите с големи номера); от друга 

страна – успешно да сътрудничи с тесни специалисти в областта на модерните 

информатични технологии с цел реализиране на действащи системи в областта, например 

за цифровизацията на фолклорни обекти (първите няколко публикации от списъка). 

Към чисто научно-изследователската дейност на гл.ас. Рангочев могат да се 

добавят още дейности и постижения, съответстващи на отделните изисквания на 

Правилника на ИМИ-БАН по ЗРАСРБ:  

- участие като координатор и изпълнител в 9 международни и национални  научно-

изследователски проекти; 

- участие в множество международни и национални програмни и организационни 

комитети на научни мероприятия, вкл в много от тях като председател; 

- участие в редколегиите на няколко научни издания, от които един годишник и 

едно електронно списание; 

- ръководство на един научен семинар в СУ „Кл. Охридски“ 

- многобройни участия с доклади на международни (25 на брой) и национални (22) 

научни събития, при това само за последните 6 години; 

- добра университетска преподавателска дейност в два университета, в която се 

включва разработването на 5 лекционни курса, редовно четене на лекции, както и  

ръководството на 6 успешно защитили дипломанта. 

Освен това държа да отбележа активната позиция и реакция на д-р Рангочев като 

учен на събития в обществото. Като пример мога да посоча неговата статия [11], знам и за 

други. 

Познавам кандидата от над 20 години, през немалка част от които се е случвало да 

участваме съвместно в различни научни мероприятия. Като най-пресен пример ще 

спомена отличните си впечатления от доклада на г-н Рангочев на съвместната научна 

сесия на секциите по информатика на ИМИ преди няколко месеца, от който той направи 

не само увлекателно и интересно изложение, но и предизвика оживена и задълбочена 

интердисциплинарна дискусия.  

 
Заключение 

На основание на казаното дотук давам положителна оценка на всички 

представени материали от гл.ас. д-р Константин Звездомиров Рангочев. Убеден съм, че 

той удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ и на останалите нормативни документи, 

цитирани в началото и взети от мене предвид, за заемане на длъжността 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 (информационно моделиране на фолклорното 

наследство). Поради това и предлагам на почитаемото Научно жури да предложи на НС 

на ИМИ да го избере за доцент по този конкурс.  

 

 

София,  05.06.2012     Председател на научното жури:  

        (проф. д-р Аврам Ескенази) 


