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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Гергана Кирилова Дачева, професор в СУ „Св.Климент Охридски” 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

 

 в област на висше образование  2. Хуманитарни науки 

 професионално направление    2.1. Филология 

(наименование на научната специалност) – Славянски езици – синтаксис и стилистика 

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

страница на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедрата по 

руска филология към Филологическия факултет, като кандидат участва главен асистент 

доктор Майя Димитрова Кузова от ПУ „Паисий Хилендарски“. 

1. Общо описание на получените материали 

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

„Паисий Хилендарски" (ПУ) ) 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 катедрата по руска филология към Филологическия 

факултет. 

За участие в обявения конкурс са подали документи единствен кандидат: главен 

асистент доктор Майя Димитрова Кузова от ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Представеният от Майя Димитрова Кузова комплект материали на хартиен носител е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, и включва следните 

документи: молба до Ректора на ПУ; автобиография в европейски формат; справка за 

учебната работа; списък на научните трудове; справка за съответствие с минималните 

национални изисквания; анотация на материалите на български език; анотация на 

материалите на руски език. 

Кандидатът Майя Димитрова Кузова е приложил общо 30 научни труда, 1 монография 

и списък на 29 научноизследователски разработки. Приемат се за рецензиране 30 научни 

труда, които са извън дисертацията и се отчитат при крайната оценка 30 

научноизследователски проекти. Разпределението на научните трудове по съответни 

рубрики, в страната и в чужбина, е както следва съпоставително езикознание, 
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съпоставителен синтаксис, разговорен синтаксис, синтаксис и стилистика, езикова 

експресия, лингвокултурология, етнолингвистика, социолингвистика, лексикология, 

проблеми на превода (теория и практика). 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

Майя Кузова е бакалавър (1989-1992) на ПУ „Паисий Хилендарски“ (френски език, 

литература и култура) и магистър по филология (1979-1983) в ПУ „Паисий Хилендарски”. 

Докторант е в периода 1984-1988 г. във Воронежкия държавен университет, Русия 

(Филологически факултет).   

3. Обща характеристика на дейността на кандидата/-ите 

Очевидна е дългогодишната работа на Майя Кузова в областта на учебно-

педагогическата дейност по посока на разработените практически и теоретически курсове и 

работата със студенти. Можем да кажем уверено, че Майя Кузова има богат и многостранен 

опит в работата с колегите и студентите в Стара Загора и Пловдив. 

Монографията и статиите, както и различните научни области, към които проявява 

интерес Майя Кузова, показват сериозност, задълбоченост и траен научен подход към 

разглежданата проблематика – основно синтаксис и стилистика. 

В справката за съответствие с минималните национални изисквания са отразени точно 

точките по отделните показатели – публикационна дейност (230 т.), цитирания (65 т.), общо 

445 т. от изискуеми 400. 

Монографията на Майя Кузова „Парадоксите на експресията в българския и 

руския език“ 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“. На практика това е и най-точната формулировка на приносите на авторката в 

областта на експресията в български и руски език. Това е едно задълбочено, сериозно и зряло 

изследване на едно от най-трудните полета в областта на стилистиката, а именно – 
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експресията. Приносите на авторката са лично и, бих казала, изстрадано нейно дело, което 

личи отчетливо в подбора на материал за анализ и в самия анализ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Майя Кузова отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски“.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен и значителен брой научни трудове, 

публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В работите на 

кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили признание като 

представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от 

различни национални и международни издателства. Теоретичните му разработки имат 

практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. 

Научната и преподавателската квалификация на Майя Кузова е несъмнена. Постигнатите от 

Майя Кузова резултати в учебната и научно-изследователската .дейност, напълно 

съответстват на специфичните изисквания на Филологическия факултета, приети във връзка 

с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

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

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

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Филологическия факултет за 

избор на Майя Димитрова Кузова на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ „П. 

Хилендарски“ по професионално направление 2.1. Филологии (Славянски езици – синтаксис 

и стилистика).  

  

 

20.08. 2019  г.   Становище:  

    (проф. д-р Гергана Дачева) 

 


