
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Велка Александрова Попова – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 2. Хуманитарни науки 

професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Синтаксис и стилистика) 

 

  В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 31 от 12.04.2019 г. и в 

интернет-страницата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за нуждите на 

катедра „Руска филология“ към Филологическия факултет, като кандидат участва гл. ас. д-р 

Майя Димитрова Кузова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 

 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И КАНДИДАТА 

Със заповед № P33-2878 от 11.06.2019 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски" съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане на 

академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Синтаксис и 

стилистика), обявен за нуждите на Катедра по руска филология към Филологическия 

факултет. 

Гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова е единственият кандидат в конкурса. 

Представените от нея документи и материали по процедурата са в пълно съответствие с 

изискванията на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Кандидатката участва в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент с една 

монография и двадесет и девет статии и доклади. Наред с това Майя Кузова има 

публикувани още деветнадесет статии по проблеми на лексикологията, прагматиката, 

културата на речта, лексикографията; рецензии; както и четири учебника, използвани в 

обучението на студенти-филолози в три университета. Забелязаните четиридесет и девет 

цитирания на трудове на д-р Майя Кузова сами по себе си свидетелстват за значимостта на 

нейните приноси. 

Научно-приложната и педагогическата дейност на кандидатката са представени 

съответно с участия в 7 проекта (три от които са национални) и пет лекционни курса, водени 

в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

Резултатите от своите изследвания д-р Майя Кузова апробира на солидни 

международни форуми. Тя участва с доклади в 30 международни и национални форума, 

което свидетелства за една отлична активност и комуникативност в динамичния процес на 

обмен на идеи между съвременните учени. 

 

ОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Данните от творческата автобиография, както и публикационният профил 

демонстрират постоянството и целеустремеността на д-р Кузова както в процеса на 

самоизграждането й като изследовател, така и в процеса на реализацията на научните й идеи 

и проекти. Авторските й приноси са определено значими както за теорията, така и за 

преподавателската практика на специализираното лингвистично обучение. Постигнатите 

резултати в монографията „Парадоксите на експресията в българския и руския език“ (2018 г.) 



биха могли да се използват при преподаването на стилистика, лингвокултурология, 

етнолингвистика, психолингвистика и др. в университетите. Веднага трябва да се отбележи, 

че този солиден и оригинален труд е първото съпоставително монографично изследване на 

системните парадоксални прояви на експресията в два славянски езика (български и руски) с 

привлечени данни от английски, френски и немски език. Комплексният анализ на 

специфичните емоционални реакции и ексцентричната емотивна оценъчност обхваща 

посоките статика – номинация – потенция – предикация – потенциал – прагматика – 

динамика. Илюстративните данни са разгледани също в лингвокултурологичен аспект и в 

психологически ракурс: като характерологични свидетелства за речев избор, социална 

стандартизация и етноспецифика, отразяваща националните стереотипи при структуриране 

на мисълта. Сред множеството достойнства на труда се открояват оригиналността и 

систематичността на използваните описателни и обяснителни модели на езиковите факти, 

които допринасят за комплексното представяне на изследвания феномен; адекватността на 

системата от оперативни термини (някои от които са и авторски); солидният и извънредно 

разнообразен доказателствен и илюстративен емпиричен материал, обхващащ 1700 единици; 

множеството наблюдения, изводи и обобщения, които допринасят за задълбочаването на 

познанието за природата на експресивността и традиционните систематизации на 

лексикалните единици. 

Като общи характеристики на хабилитационния труд и останалите публикации могат 

да се посочат актуалността, оригиналността и добросъвестността, както и систематичността 

в представянето на сложни лингвистични феномени, а така също своеобразното бягство на 

авторката от идеята за случайното и търсенето на стандартното и национално специфичното. 

Част от предложените статии и доклади тематично са обвързани с монографията 

„Парадоксите на експресията в българския и руския език“, като в продължение на години в 

тях се апробират отделни нейни фрагменти. Останалите публикации разширяват тематично 

публикационния профил на кандидатката и разглеждат отделни важни проблеми от областта 

на синтаксиса, фразеологията, лексикалната стилистика, паралингвистиката. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ 

„Паисий Хилендарски“.  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка. Бих искала да отбележа, че 

постиженията на гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова, както и нейната посветеност на науката 

я представят сами по себе си като достоен кандидат за заемането на академичната длъжност 

„доцент“. 

Предлагам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет 

на Филологическия факултет за избор на гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова на академичната 

длъжност ‘доцент’ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по професионално 

направление 2.1. Филология (Славянски езици – Синтаксис и стилистика). 

 

 

09.08.2019 г.   Изготвил становището: .................................. 

             (проф. д-р Велка Попова) 


