
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р. Румен Николов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), 

относно научните и приложни трудове на доц. д-р Людмила Петрова Димитрова, 

представени за участие в конкурс за получаване на научно звание „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) 

 

 

1. Основание 

Основание за подготовката на това становище е заповед № 254/28.09.2011 на 

директора на ИМИ-БАН, издадена на базата на решение на НС на ИМИ-БАН, 

протокол № 11/20.09.2011 във връзка с избор на професор по обявения конкурс в 

ДВ бр.59/29.07.2011г. за нуждите на ИМИ-БАН. Становището отразява и 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане, както и 

Правилника за развитие на академичния състав на БАН и на ИМИ, БАН. 

 

2. Становище за представените материали от доц. д-р Людмила Петрова 

Димитрова 

Представените от кандидатката документи и материали са 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. 

a) Кандидатката е придобила образователната и научна степен "доктор" 

(кандидат на физико-математическите науки) на 28.09.1977 г (протокол № 6 на 

Съвета по математика на Московския държавен университет), легализирана от 

ВАК (кандидат на математическите науки) на 10.04.1978 г (протокол 8 на 

ВАК). 

b) Кандидатката е придобила научното звание „доцент” към ИМИ (ст.н.с. II 

ст.) на 28.06.1996 г. (протокол 1 на ВАК), т.е. преди около 15 г., което е 

значително по-голям период от изискванията в закона. 



c) Доц. Димитрова е представила документи, удостоверяващи нейната 

преподавателска дейност. Тя е преподавала във ФМИ-СУ (1978-1996), 

ФКНФ-СУ (1995-1997), Нов български университет (1996-2000), в съвместната 

магистърска програма на ИМИ и ВТУ „Мултимедийни и езикови технологии” 

(2001-2007). Три от курсовете на доц. Димитрова са разработени за пръв път в 

България. Кандидатката има множество разработени програмни продукти и 

езикови ресурси, някои от които са предоставени за свободно ползване за 

целите на образованието и за научни изследвания, което показва умело 

съчетаване на преподавателска, научно-изследователска и приложна дейност. 

d) Кандидатката е представила общ списък от 64 публикации, като за целите на 

конкурса са отделени 29 научни публикации, една от които има 

монографичен характер (публикация 26). Представените за конкурса трудове 

не повтарят представените от кандидатката трудове за придобиване на 

образователната и научна степен "доктор" и 23 от трудовете не са били 

представени за заемане на академичната длъжност "доцент". Всички 

представени 29 публикации са в тематиката на конкурса. 

e) Активната научно-изследователска и приложна дейност на доц. 

Димитрова на международно равнище, която е впечатляваща по своя обхват, 

качество и иновативност, се доказва убедително от факта, че тя е координатор 

(ръководител на Консорциума) на проект по 7 Рамкова програма на ЕК 

MONDILEX Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality 

Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources. Доц. Димитрова е 

била ръководител и участник в още 19 национални и международни 

научноизследователски проекти. Тя е представител на ИМИ–БАН в EU 

Research Infrastructure CLARIN Common Language Resources and Technology 

Infrastructure и в БГ-КЛАРИН Национална интердисциплинарна 

изследователска Е-инфраструктура за интегриране и развитие на 

електронните ресурси за български език. Ръководител е и на 2 

междуакадемични проекта: с Полската АН и със Словашката АН. 

f) Посочените по-горе факти дават основание да считаме, че предоставените 

от кандидатката документи и материали са в съответствие и с чл.2 и чл. 3 



от ПБАН НС на ИМИ, където се определят и някои специфични за ИМИ-БАН 

изисквания за заемане на академична длъжност „професор”, например: 

 Посочени са 102 цитирания в международни издания (99 от 

чуждестранни автори) при минимален брой 20; 

 Има 1 текущ докторант и 10 успешно защитили дипломанти по 

магистърски програми на СУ и на ВТУ;  

 Участвала е в програмни и организационни комитети на 7 международни 

научни мероприятия (в последните 5 години).  

 През последните 6 години е изнесла 26 доклада на научни форуми. 

 Член е на редколегията на международното списание Cognitive 

Studies/Études Cognitives, издавано в Полша. Редактор е на 5 научни 

издания.  

 Получен е положителен отзив от Института по лингвистика на САН. 

 

Заключение: Въз основа на казаното по-горе давам положителна оценка на 

всички представени материали от доц. д-р Людмила Петрова Димитрова. 

Считам, че тя напълно удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ, правилника 

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

и реда за заемане на академичната длъжност професор в ИМИ на БАН. 

Като имам предвид представените по-горе научни приноси на кандидатката, както 

и цялостната й преподавателска, научна и приложна дейност, 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) на доц. д-р. Людмила Петрова 

Димитрова. 
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