
Биографична справка 

 

на проф. дфн Оля Борисова Харизанова 

 

Оля Харизанова е преподавател във Философски факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ към катедра „Библиотекознание, научна информация 

и културна политика“ от 1998 г. Тя е професор по „Информационно-търсещи системи“ и 

доктор на философските науки. В момента води лекционни курсове по въведение в ИКТ, 

бази от данни и уеб технологии.  

 

Управленски опит в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Проф. дфн Оля Харизанова е била заместник-декан (седем години, Философски 

факултет; три години, Свободен факултет), ръководител на катедра (три години), директор 

на общоуниверситетско звено (дванадесет години). 

 

Организационни умения и компетенции  

Проф. дфн Оля Харизанова е с многогодишен опит в координирането, управлението, 

администрирането на процеси (над 25 години), в управлението на персонал (над 20 години), 

в управлението на проекти (над 15 години). Винаги е демонстрирала умения за проучване, 

планиране, решаване на проблеми, способност да работи под напрежение и в кратки 

срокове, способност за докладване на дейности и резултати пред институции, за анализ на 

процеси и даване на препоръки.  

Била е член на Националния съвет по читалищно и библиотечно дело (2015-2017), 

председател на Програмния съвет на Телевизия „Алма Матер“ (2016-2017), периодично е 

участвала в заседания на Съвета на Центъра за образователни услуги към СУ (2005-2017). 

В момента е член на Управителен съвет на Центъра за дистанционно обучение на СУ (от 

2010). Участвала е в множество работни и експертни групи за разработване на 

стратегически документи на университетско и национално ниво.  

 

Опит в изпълнението и управлението на проекти 

За периода 2001–2019 е участвала в 36 проекта, повечето от които са свързани с 

развитието на информационното общество, ИКТ практиките, разработването на електронно 

съдържание и електронно обучение. От тях: в 12 като ръководител, в 24 като ключов 

експерт, експерт или участник. Понастоящем е: (1) ръководител на проект „Проектиране и 

разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на 

публикации от български автори (обществени науки)“ [ФНИ, МОН;  период 2017-2020]; (2) 

водещ координатор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на 

център за върхови постижения „Наследство БГ“ [ОП НОИР; период 2018-2023]. 

 

Публикации 

Автор е на 90 публикации, свързани най-вече с влиянието на информационните и 

комуникационните технологии върху развитието на обществото, реторически аспекти на 

комуникацията в онлайн среда, информационен дизайн, информационно зависимо 

благополучие. Над 80 са цитиранията на различни публикации в български и чужди 

източници. 

 

 


