СТАНОВИЩЕ
ПО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”
В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 4. „ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“,
НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 4.6. „ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (Мултимедийни библиотеки и мо-

делиране),
ОБЯВЕН В ДВ, бр. 30/03.04.2018 ЗА НУЖДИТЕ НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

заповед № ЛС-160/01.06.2018

За участие в конкурса документи е подал един кандидат: гл. ас. д-р Янислав Панайотов Желев
Изготвила становището: доц. д-р Пенка В. Георгиева, програмен координатор на ОП Информатика и компютърни науки към Център по информатика и компютърни науки на БСУ
І. Образование и професионална квалификация.
Янислав Панайотов Желев е роден на 6.3.1967. Завършил е ЕСПУ „Кирил и Методи“ в
Бургас през 1985. През 1992 придобива образователна степен Магистър по Информатика от
Софийския университет „Климент Охридски“. Защитава успешно дисертация на тема „МОДЕЛИ,
МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЙНО
СЪДЪРЖАНИЕ“ в Институт по Математика и информатика към БАН през 2012 и така получава
научната образователна степен „доктор“ по Информатика.
Янислав Желев е асистент в Бургаския свободен университет от 1998 до настоящия
момент.
ІІ. Общо описание на представените материали по конкурса.
Според предоставените от кандидата материали по конкурса, изискванията на Чл. 24.
(1) от ЗРАСПБ1 и Чл. 49 (3) на Правилника за развитие на академичния състав за заемане на
академичната длъжност "доцент" са изпълнени:
1. има придобита образователна и научна степен "доктор" (2012);
2. заемал е академична длъжност "асистент" повече от две години (1998-2018).
3. предоставен е публикуван монографичен труд, който не повтаря представения
за придобиване на образователната и научна степен "доктор".
Кандидатът е предоставил и необходимите според Чл. 50 (2) на Правилника за развитие
на академичния състав за заемане на академичната длъжност "доцент":
1. справка за научните приноси в съответната научна област;
2. справка и удостоверения за участие в проекти;
3. учебни курсове или цялостни методически единици, включени, или подготвени
за включване на платформи за електронно обучение.
Според Чл. 50 (3) на Правилника за развитие на академичния състав, всеки център може
да постави допълнителни изисквания към кандидата (Приложение № 2).
Съответствието с допълнителните изискванията за Центъра по информатика и технически науки на БСУ според Приложение 2 е показано в следващата таблица.
Изискване
1

Издадени минимум
1 учебник и
2 учебни помагала
по дисциплини, изучавани в БСУ.

Предоставени материали
2 учебника
3 учебни помагала

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15
Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.
1

2

3
4

Публикации извън дисертационния труд за
образователна и научна степен „доктор” –
минимум 20 броя,
от които най-малко 3 бр. самостоятелни
публикации и
най-малко 3 бр. публикации да са задължително публикувани в научни форуми
в чужбина.
Ръководство на дипломанти –
минимум 10 защитили успешно.
Участие в поне 3 проекта с крайни възложители международни и национални институции.

Публикации извън дисертационния труд
за образователна и научна степен „доктор” – 26 броя, от които
3 бр. самостоятелни (1 монография и
2 статии под печат) и
5 бр. публикации в научни форуми в
чужбина.
Ръководство и консултиране на дипломанти – 12 бр.
Участие в 11 проекта, като всички са с
възложители международни и национални институции.

ІII. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие.
3.1.Обща характеристика на научната продукция и публикационната активност.
В предоставената справка за приносите преобладават разработки с предимно приложен
и научно-приложен характер: представяне на методологии, подходи и модели за проектиране
и разработване на системи, среди и приложения за електронно обучение чрез адаптивно мултимедийно учебно съдържание, разработени в рамките на различни международни изследователски проекти.
3.2.Научна активност – разпространение и приложение на научно-практическите
постижения на кандидата сред научната общност.
Освен монографичния труд за настоящия конкурс, Янислав Желев има участие в създаването на 4 колективни монографии, 2 студии и 26 статии, от които 5 са с участия в научни
форуми в чужбина. Областите, в които са предоставените публикации, са:
1. Иновации в обучението – 1 монография (номер 1); 16 статии (номер 1, 3-12, 18,
21-24);
2. Безопасност и сигурност в туризма - 3 монографии (номер 2, 3, 4)
3. Изграждане на офис за технологичен трансфер - 3 студии (номер 1, 2, 3)
4. Дигитализация на културното и историческото наследство -6 статии (номер 2,
13, 15, 17, 19, 20);
5. Тактови акумулатори -2 статии (номер 14, 16).
3.3.Участие в изпълнение и ръководство на проекти.
Кандидатът има участие в 11 проекта с възложители международни и национални институции, като 6 от тях са по ERASMUS+ Programme/KA2/, 2 са финансирани от LLP и по 1 съответно от Националния иновационен фонд, ОП Конкурентоспособност, COMENIUS. Янислав
Желев е ръководител на два от проектите.
3.4.Научно-творчески постижения (научен авторитет)
Статията Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists
in Line with the Digital Era с автори Stewart R., M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev е удостоена с Best Paper
Award.
ІV. Участие в учебно-преподавателската дейност, вкл. научно ръководство и консултиране на дипломанти.
Кандидатът води лекционни курсове по дисциплините: Теория на алгоритмите, Компютърна графика, Уеб технологии и приложения, Мултимедийни технологии.
Бил е ръководител или консултант на 12 дипломанта.

V. Оценка на монографичния труд, представен за участие в конкурса за „Доцент” от кандидата.
Монографията „Мултимедийни библиотеки: стандарти, методи и модели“, публикувана
през 2018, е в обем от 192 стр. и има увод, 8 глави и заключение. В монографичния труд се изследват средствата за създаване на нови възможности за представяне, споделяне и използване
на културни и научни ресурси - цифрово съдържание и цифрови библиотеки. Направен е преглед на подходи за постигане на организация в мултимедийна библиотека чрез използването на
метаданни. Разгледани са подбрани стандарти за метаданни с оглед тяхната приложимост в
създаването на цифрови библиотеки.
VІ. Отражение (цитиране) на публикациите на кандидата в националната и чуждестранна литература (публикационен имидж).
Предоставени са 15 цитирания на 9 от публикациите на кандидата, като 5 и 6 имат едно
и също заглавие.
VІІ. Критични бележки и препоръки.
Основна препоръка към кандидата е: да осъвремени съдържанието на учебниците и
учебните помагала, както и да ги допълни със съдържание, номерация на страниците, използвани литературни и интернет източници и година на издаване, в случаите, в които тези елементи липсват.
Допълнителни препоръки: да повиши стойността на наукометричните показатели на
публикационната си дейност, както и да задълбочи научните си изследвания (вкл. и по проекти).

VІІІ. Заключение

Анализът на документите на д-р Янислав Панайотов Желев, ИКН към ЦИТН
на БСУ показва, че кандидадът отговаря на изискванията на ЗРАСПБ и Правилника за развитие на академичния състав за заемане на академичната длъжност
"ДОЦЕНТ" на БСУ в професионалното направление 4.6. „Информатика и компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране) и предлагам кандидатурата да бъде одобрена.

Дата: 30.07.2018 г.

ЧЛЕН НА ЖУРИТО:……………..
(доц. д-р П. Георгиева)

