СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Славян Радославов Радев, ИМИ-БАН
по конкурса за професор 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 (компютърна лингвистика – средства и
системи за обработка на лингвистични знания)
обявен в ДВ бр. 59/29.07.2011
Становището представям в качеството ми на член на Научното жури по
гореспоменатия конкурс, въз основа на Заповед 254/28.09.2011г. на Директора на ИМИБАН, по Решение на Научния съвет на ИМИ-БАН (Протокол № 11/20.09.2011 г.).
Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за
неговото прилагане, както и Правилника за развитие на академичния състав на БАН и
на ИМИ, БАН.
За участие в конкурса документи е подала само една кандидатка: доц. д-р Людмила
Димитрова.
Представените от кандидатката доц. д-р Людмила Димитрова документи и материали са
подбрани и подготвени грижливо и систематично и напълно отговарят на изискванията
на Чл. 29 (1) от ЗРАСРБ и Чл. 60 (1) от Правилника на МС за прилагане на ЗРАСРБ:
придобила е образователната и научна степен „доктор” (кандидат на математическите
науки) и научното звание „доцент” към ИМИ (ст.н.с. II ст.).

Резултатите от предложените за конкурса 29 публикации са цитирани в много повече
публикации на други автори, което, заедно с лични мнения на сътрудничащите с
кандидатката учени от други страни еднозначно определят нивото на нейната научна
дейност. Относно приложението на тези резултати трябва да отбележа, че програмните
продукти (речници, анализи, сравнения) са неизмеримо много ползувани от
потребителите им. Научно-приложната дейност трудно може да се оцени с цитирания,
понеже всяко използуване на продуктите или програмните решения е анонимно.
Педагогическата дейност на кандидатката, особено в тематиката на конкурса, е
впечатляваща. Всичките курсове, четени от нея са свързани с темата, което говори за
широко и многосвързано познаване на областта – теория, приложения в практиката и
обучение на специалисти в различни аспекти на обработката на лингвистични знания.
Към тази многостранност могат да бъдат добавени и ръководените от нея проекти.
Считам, че цитиранията в дипломните работи също могат да се броят в списъка на
цитиранията. Повечето дипломни работи са на ниво публикации. Това свое становище
реализирам чрез цитирания на резултати от дипломни работи в своите публикации.
Познавам кандидатката от много години, както и много от учените, с които тя е имала
съвместни разработки. Всеобщото мнение в страните, в които се говори на езиците,
които кандидатката изследва е, че тя е отличен специалист в тази област. Също така
похвални думи съм чувал от различни места за нейните организаторски способности.
Известни са ми поне още 5 места от които авторката би получила отзиви за своята

дейност. Считам, че естествен рецензент би била Редовен Проф. Д-р. Хаб. Виолетта
Косеска, която далеч по-добре от мене е запозната с творчеството и дейността на
кандидатката.
Броят на аспирантите на кандидатката е относително малък, което може да бъде
обяснено с ограниченият интерес към езиците, с които работи кандидатката. На
границата на българо-полският речник, а още повече и с добавянето на литвийският,
има твърде малко преводи на художествена литература. Липсата на такива книги
еднозначно характеризира броят на потенциалните аспиранти.
Като имам предвид представените по-горе научни приноси на кандидатката, както и
цялостната й преподавателска, научна и приложна дейност, считам, че доц. д-р
Людмила Димитрова изпълнява изискванията за професор в ИМИ БАН и предлагам на
останалите членове на уважаемото жури да гласуват положително за присъждане на
академичната длъжност „професор” (за нуждите на ИМИ-БАН) в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, научна специалност
01.01.12 Информатика (компютърна лингвистика – средства и системи за обработка на
лингвистични знания).
София, 27.10.11г.
Славян Радев

