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Уважаема проф. Кабакчиева, 

 

На заседанието си от 12.09.2019 г. (Протокол № 7) Катедреният съвет на Катедрата 

по „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ обсъди и реши: 

Издига кандидатурата на проф. дфн Оля Борисова Харизанова за декан на 

Философски факултет за мандат 2019-2023. Кандидатурата да бъде поставена за 

гласуване на Общото събрание на Философски факултет, което ще се проведе на 

18.10.2019 г. 

Мотивите за предложението се основават на изследователския, управленския и 

организационния опит, които притежава проф. дфн. Оля Борисова Харизанова.  

Кандидатката е професор по „Информационно-търсещи системи“, доктор на 

философските науки, дългогодишен преподавател в катедрата по „Библиотекознание, 

научна информация и културна политика“. Проф. дфн Оля Харизанова е автор на 90 

публикации, има над 80 цитирания в български и чужди източници, индексирани в 

различни библиографски и институционални бази от данни. 

Проф. дфн Оля Харизанова има натрупан значителен управленски опит. Била е 

заместник-декан на Философски факултет (7 години), заместник-декан на Свободен 

факултет (3 години), ръководител на катедра БНИКП (3 години), директор на 

общоуниверситетско звено – ЦОУ (20 години), което я определя, като кандидат 

притежаващ необходимите организационни умения и компетенции, по отношение на 

персонал, процеси и проекти. 

Проф. Харизанова е член на различни национални, институционални и управленски 

организации. Тя е разпознаваема като водещ експерт в стратегическото планиране, 

разработване и управление на национални и институционални структури и звена. Участник 

е в 36 проекта, в част от тях като ръководител. Към настоящия момент проф. дфн Оля 

Борисова Харизанова е ръководител и координатор на два стратегически и изключително 

важни национални проекти с пряко отражение върху развитието на научната 



инфраструктура на страната, а именно: „Проектиране и разработване на прототип на 

информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори 

(обществени науки)“ [ФНИ, МОН;  период 2017-2020] (ръководител) и BG05M2OP001-

1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ [ОП 

НОИР; период 2018-2023] (водещ координатор по проект). 

Проф. дфн Оля Борисова Харизанова със своята дейност е реализирала новаторски 

идеи и е допринасяла за утвърждаване на имиджа на Философски факултет, както и на 

Софийския университет.  

 

Приложения: 

1. Биографична справка на проф. дфн Оля Борисова Харизанова. 

2. Декларация от проф. дфн Оля Борисова Харизанова по чл. 54 от ПУДСУ. 

3. Мандатна програма за управление на Философски факултет към Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ на кандидат за декан в периода 2019–2023 на 

проф. дфн Оля Борисова Харизанова 

4. Препис-извлечение от Протокол № 7/ 2019 (12.09.2019 г). от заседание на катедрения 

съвет на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” с 

решение за издигане кандидатурата за декан на Философски факултет на проф. дфн. 

Оля Борисова Харизанова 

 

 

02.10.2019 г. С уважение: 

София /доц. д-р Милена Миланова/ 


