
СТАНОВИЩЕ

По конкурс за заемане на академичната длъжност професор в ИФ на СУ, по 

2.2. (история и архивистика)

За научните и преподавателските качества на доц. д-р Андриана Нейкова-

Тодорова, единствен кандидат в конкурса

Доц. д-р  Андриана Нейкова-Тодорова се представя за участие в конкурса за 

академичната длъжност професор с една монография С. 2007, второ издание – под 

печат) и двадесет научни студии и статии след хабилитацията й за доцент.

Възползвайки се от вече натрупания опит в рамките на новоприетия закон, 

няма да правя от становището си нещо като поредната рецензия на трудовете й – 

убеден съм, че колегите-рецензенти са отразили достатъчно детайлно 

постиженията й на изследовател на проблемите на българското архивно дело.

Все пак не мога да не отбележа високата научна стойност на монографията й 

“Архиви и общество”, и особено на второто й издание. Съгласен съм и с 

констатацията от авторската справка на Нейкова-Тодорова, че то не е “факсимиле 

на първата книга”, а е “актуализирано и допълнено с нови идеи и теории... и с 

“конкретни събития” вследствие “промяната на действуващите нормативи, 

стратегическите програми и проекти, стандарти, технологичните иновации и други 

фактори”

Не съм тесен специалист по тематиката, но, уви, възрастта ми ме прави 

съвременник на голяма част от изследваните проблеми. От друга страна, доколкото 

през последните две десетилетия българската архивистика навлезе в нещо като нов 

“златен век”, опитът на Нейкова-Тодорова да свърже в едно цяло “архивите” и 

“обществото” определено е сполучлив.

От тази гледна точка монографията убедително изпълнява функциите на 

хабилитационен труд за академичната длъжност професор. И това е първият ми 

много силен аргумент да апелирам към другите членове на научното жури да 

призоват почитаемия ФС на ИФ да присъди на доц. д-р Нейкова-Тодорова тази 

академична длъжност.

Вторият е в останалите й научни изследвания, но отново казвам, че не желая 

да повтарям в становището си рецензиите на високо компетентните ми колеги.



Третият ми аргумент е свързан с преподавателската дейност на доц. д-р 

Нейкова-Тодорова. От години тя води основните курсове лекции по архивистика 

както в бакалавърската, така и в магистърската степени на Историческия факултет, 

което вече само по себе си също е категорично признание за достигнатата висока 

квалификация. 

Всъщност дори и само това вече е достатъчно, за да получи един 

дългогодишен университетски преподавател напълно заслужено академичната 

длъжност професор. А ако добавя и активното й присъствие в съставителства, с 

доклади в научни конференции и в научни проекта (тогава общият брой на 

публикациите й надхвърля числото 80) , наистина не ми остава нищо друго, освен 

отново да апелирам научното жури единодушно да предложи на почитаемия ФС на 

ИФ да присъди на доц. д-р Андриана Нейкова-Тодорова академичната длъжност 

професор.

Проф. Дин Драгомир Драганов

София, 01.02.2012 г.


