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СТАНОВИЩЕ

за учебно-преподавателската работа и за научните трудове на 

доц. д-р АНДРИАНА    АНТОНОВА    НЕЙКОВА-ТОДОРОВА

участник в конкурс за академична длъжност    ПРОФЕСОР по код 

030521,

Архивистика и документалистика,  обявен на  8 ноември 2011 г., от 

ИФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

Доц. д-р Андриана Антонова Нейкова-Тодорова, участник в 

конкурс за професор по Архивистика и документалистика, има над 30 

години трудов стаж в СУ. Тя  отговаря на всички изсквания, 

предвидени по закона за академичната общност и по наредбата на 

академичното ръководство на Софийски университет. 

Преподавателската работа на доц. д-р Нейкова е изключително 

разнооб-разна по теми и съдържание, и натоварена по часове. Тя чете 

3 основни лекционни курса в степен бакалавър и 4 специализирани 

курса в магистърска степен - общо 15 лекционни и специални 

курса. Тя ръководи магистърската програма “Защита на документални 

и архивни ресурси”, а в друга магистърска програма към 

специалността “Документален и архивен мениджмънт” участва с още 2 

лекционни курса. Доц. Нейкова е автор на проекти за специалност 

Архивистика и документалистика и за модернизация на учебния 

процес. Тя води общообразователни и профилирани курсове по 

архивистика  във ФФ на СУ- специалност Библиотечни и 

информационни науки, в НБУ, в ЮЗУ “Неофит Рилски”, в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски” и неговите филиали в Кърджали и 

Смолян, 
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В преподавателската работа на доц. Нейкова се включва и научно 

ръковод-ство на повече от 150 дипломанти (вж. Архив на СУ), трима 

защитили докторанти, които работят по специалността, и двама, 

които се подготвят за защита, чуждестранни специализанти и 

студенти от различни страни, вкл. Виетнам, Тунис, Мароко, Перу. Доц. 

д-р Нейкова установява и поддържа активни ръзки с университета в 

Лиеж, Белгия, с Архивното училище в Марбург и Бундесархива в 

Германия по международната програма “Tempus” през периода 

1991-1993 г.

От 2002/2003 г. тя подготвя, легимира и ръководи Електронна 

библиотека по архивистика и документалистика, регистрирана в 

Хайделбергския университет, като достъпен уеб-сайт в Интернет, 

който включва значителна част от съвременната българска архивна 

литература и нормативна уредба, вкл. личната й библиография. В 

библиотеката се включват най-значимите чуждестранни разработки в 

тази област с акцент върху утвърдените общностни и международни 

стратегии, регламенти и стан-дарти, които след 2007 г. имат 

определящо значение за развитието на българските архиви. В 

библотеката вече има 35 хил. страници. Доц. д-р Нейкова е член на 

научната колегия на “Известия на държавните архиви”, експерт в 

Националната агенция по образование и акредитация, 3 години е 

член на НС по Нова и най-нова история (2003-2006). 

След хабилитацията си през1992 г.,  доц. Нейкова прави 

сериозни научни приноси в изследователската си работа. Нейната 

научна продукция обхваща фундаментални проблеми  на  архивната 

теория в научните направления: Архивология или История на 
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архивите, занимаваща се с генезиса и еволюцията на архивите и 

архивното законодателство; Археография, определяща правилата за 

публикуване на документи, Архивна технология, разработваща 

въпросите на класификацията, описанието и използването на 

архивните документи,  електронни  документи и архиви или т. нар. 

„компютърна архивистика” – най-новото и стратегическо 

направление в теоретичната архивистика, Архивоикономия, 

изучаваща условията за опазване и реставрация на документалните 

свидетелства. 

На конкурса за академична длъжност професор тя се явява с 2 

монографии - „Архиви и общество” (2007) и актуализираният 

вариант на труда със същото заглавие (под печат), 20 статии по 

въпросите на архивологията (9), на  универси-тетското образование 

по архивистика (6), археографията (4) и архивната технология (1). 
Второто разширено и обогатено с теория и факти издание на 

монографията “Архиви и общество” е значимо научно изследване в 

българската историопис. То включва основни проблеми на 

съвременната теоретична архивистика, задълбочени анализи относно 

появата и развитието на архивите като обект на научното познание и 

индикатор на държавността, историята и съвременната организация 

на българските архиви, трансформацията на архивите и статута на 

професията “архивист” в съвременното общество, терминологичен 

речник и др. Монографията е богата на факти и нормативи, на 

сравнения с опита и постиженията на други държави с дълголетни 

традиции в архивния отрасъл, на внушителен брой литературни 

източници по архивология, археография, модерна организация на 
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архивното дело, комуникации и архиви, въоръжените конфликти и 

съдбата на архивите, съвременната българска архивна реформа и др. 

Приносите на доц. Нейкова в монографията са безспорни. Трудовете 

на доц. Нейкова са цитирани в 27 български, рускоезични и 

немскоезични сайтове. 

Тя е научен ръководител и организатор на 5 научни конференции 

по пробле-мите на архивите, архивистиката  и професионалното 

университетско образование в България, инициатор на 

специализираната поредица “Университетски четения по 

архивистика”, като издание на специалността. Доц. Нейкова е 

съставител и научен редактор на първия том с доклади на 

участниците в конференцията през 2005 г, с въведение и авторска 

статия. Тя е съставител на Речника на българската архивна 

терминология (2002), съставител и автор на предговора и 

обяснителните бележки, съвместно със Ст. Петкова, към “Ив. Дуйчев. 

Лекции по архивистика” (1993). 

Значителната преподавателска и научноизследователска 

продукция на доц. д-р Нейкова, приносът й за изграждането и 

утвърждаването на спец. Архивистика и документалистика, 

Електронната библиотека, личната известност в чужбина и активната 

обществено-научна работа в интерес на българската университетска 

архивистика като национален образователен модел  ми дават 

основание да подкрепя с пълно убеждение кандидатурата на доц. д-р 

Андриана Нейкова за академичната степен ПРОФЕСОР.

София, 16 февруари 2012 г.                           (Проф. д.и.н. Хр. 

Мирчева): . . . . . . . 
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