
 

Становище 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор“ 

в ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ, бр.31 от 12.04.2019 г. 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.1. Филология 

Научна специалност: Славянски литератури 

Кандидат: доц. дфн Жоржета Чолакова 

 

Изготвил становището: проф д-р Запрян Козлуджов – катедра „Българска 

литература и теория на литературата“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

 

 В обявения конкурс участва като единствен кандидат доц. дфн Жоржета 

Чолакова от катедрата по славянска филология при Филологическия факултет на ПУ. 

Представените от кандидата документи по конкурса са изготвени прецизно, в 

съответствие със законовите изисквания и дават много добра възможност да се изгради 

пълна и всеобхватна представа за качествата на научната продукция на доц. Чолакова и 

да се направи оценка, съответстваща на изискванията на ЗРАС. Към това бих добавил и 

конкретните си преки впечатления от над 30-годишната ни съвместна професионална 

преподавателска и научна дейност. В конкурса тя участва с респектиращ с обема и 

качеството си хабилитационен труд и 18 студии и статии, непредставени в предходни 

процедури. Две трети от тях са публикувани в авторитетни чужди издания в Чехия, 

Словакия, Франция, Германия, Румъния и Сърбия.  Към всичко това бих добавил и 

дисертацията й за придобиване на научната степен „доктор на науките“. Макар че тя е 

предмет на друга процедура – за мен е още едно изключително сериозно основание за 

участие в този конкурс. Съдържанието на всички представени за рецензиране работи 

напълно съответства на обявената конкурсна научна специалност. Подчертавам, че не 

съм забелязал заимстване от чужди работи или некоректно цитиране. Трудовете са 

пряко свързани с конкретната преподавателска дейност на доц. Чолакова. 

Академичен статус, преподавателска и академична дейност 



Представените публикации убедително показват и доказват развитието и 

стабилността на академичния статус на кандидата в научно и преподавателско 

отношение. Приложената автобиография ясно откроява основните етапи на това 

развитие. Впечатляващи са високият престиж, който доц. Чолакова има сред чешката 

академична литературоведска общност, активната й дейност като лектор по български 

език, литература и култура в университета на Екс ан Прованс, Франция, участието й в 

редица изследователски проекти. 

Плод на нейните усилия и активна редакционна и организационна дейност е 

появата и издаването на списание „Славянски диалози“. 

Доц. Чолакова е изнасяла основни и избираеми лекционни курсове по славянски 

литератури и чешка литература в бакалавърски и магистърски програми на ПУ и в 

университети в Чехия и Франция. От 1985 година до настоящия момент тя е на щатна 

работа в ПУ. Има над 30-годишен преподавателски стаж. Умее да мотивира студентите 

си и продуктивно да общува с тях. 

Процедурни изисквания, научни резултати и приноси 

Спазени са всични нормативни и процедурни изисквания на ЗРАС и ПРАС на ПУ 

за придобиване на академичната длъжност „професор“. 

Солидният характер на публикациите е достатъчно основание кандидатът да се 

яви на обявения конкурс. Много осезаемо са надскочени минималните наукометрични 

изисквания на ЗРАС за заемане на длъжността „професор“. Представената продукция 

красноречиво защитава високия професионален и научен статус на кандидата. 

Хабилитационният труд „Поетика на меланхолията“ има изключително висока 

литературоведска стойност. Той респектира не само с обема си, а и с демонстрираното 

умение през едно понятие /в случая „меланхолия“/, което в епохата на Романтизма 

придобива своеобразен философско-естетически смисъл, да се анализират множество 

проблеми, свързани с универсума на човешкото битие и човешкия битиен смисъл. 

Изследването снема проявите на това понятие в художествения свят на Карел Хинек 

Маха и ги обвързва със своеобразието на неговата поетика. Предпоставка за успешното 

постигане на поставената цел е задълбоченото проследяване на генезиса и еволюцията 

на това понятие от античността до края на 19 век, проявите на тези процеси в чешкия 

културен контекст и накрая концептуалната им и образна конкретизация в поетиката на 

най-значимия представител на чешкия романтизъм. Трудът обхваща въведение, 24 



части и заключение – перфектно структурирани в своята последователност и 

аргументативна логика. Библиографията към монографията съдържа над 250 източника, 

коректно използвани и цитирани в текста на самото изследване. 

Анотациите на останалите 18 работи, представени за участие в конкурса, са 

целенасочени и синтетични и също успешно представят и защитават високата си 

литературоведска стойност. 

Заключение 

Всичко споменато по горе ми дава основание да заявя, че във висока степен са 

изпълнени изискуемите от нормативните документи условия и изисквания, въз основа 

на които единственият кандидат в конкурса доц. дфн Жоржета Чолакова може да заеме 

длъжността „професор“. Давайки висока положителна оценка на кандидата, убедено 

препоръчвам на уважаемото научно жури да предложи на ФС при Филологическия 

факултет на ПУ да избере за академичната длъжност „професор“ по област на висше 

образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 

/славянски литератури/ доц. дфн Жоржета Чолакова. 

 

 

12.08.2019 г.  Член на научното жури: 

Пловдив     /проф. д-р Запрян Козлуджов/ 

 


