
1 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

относно материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘професор’ 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 2. Хуманитарни науки 

професионално направление 2.1. Филология 

научна специалност Български език 

професионално направление Съвременен български език (лексикология) 

 

 

В конкурса за ‘професор’, обявен в Държавен вестник, бр. 57 от 26.06.2020 г. и в 

интернет-страницата на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на 

Катедра Български език, Филологически факултет, като кандидат участва ВАНЯ ИВАНОВА 

ЗИДАРОВА от Катедра Български език, Филологически факултет, Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“. 

 

 

1. Общо представяне на получените материали 

 Със заповед № 33-4140/25.08.2020 г.от 25.08.2020.г. на Ректора на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури на 

конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в ПУ по област на висше 

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

специалност Български език, професионално направление Съвременен български език 

(Лексикология), обявен за нуждите на Катедра Български език към Филологическия факултет. 

За участие в обявения конкурс е подала документи като единствен кандидат доцент 

д.ф.н. ВАНЯ ИВАНОВА ЗИДАРОВА, Катедра Български език, Филологически факултет. 

 

Представеният от доц. Ваня Зидарова комплект материали на хартиен носител е в 

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

документи: 

1. автобиография по европейски формат; 
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2. диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър“ - оригинал с приложение или нотариално заверено копие; 

3. диплома за образователна и научна степен „доктор“ - оригинал или нотариално 

заверено копие; 

4. диплома (свидетелство) за академична длъжност „доцент“ - оригинал или нотариално 

заверено копие, или заповед на ректор (директор) на висше училище или научна 

организация за утвърждаване на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“; 

5. диплома за научна степен „доктор на науките“ (ако има такава) - оригинал или 

нотариално заверено копие; 

6. списък на научните трудове; 

7. справка за спазване на минималните национални и допълнителните факултетни 

изисквания (ако има такива); 

8. декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

9. анотации на материалите по чл. 76. от ПРАСПУ  включително самооценка на 

приносите; 

10. документ (удостоверение) за трудов стаж; 

11. документи за учебна работа; 

12. документи за научноизследователска дейност; 

 

Кандидатът Ваня Зидарова  е приложила общо 86 научни труда, от които:  3  монографии,  

5  учебници и учебни помагала и списък на 78  научноизследователски разработки (статии в 

специализирани научни списания и сборници), които представляват научни трудове, написани 

след заемане на академичната длъжност „доцент“. Приемат се за рецензиране всички 86  

научни труда. Разпределението на научните трудове в страната и в чужбина, е както следва: 77 

в България,  9 чужбина. 

Подадената справка за съответствие с минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ в научната област 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2.1. Филология, напълно отговаря на поставените изисквания. 

 

2. Кратки биографични данни на кандидата: 

Ваня Зидарова следва българска филология в периода 1978 – 1982 година. В периода 

1983 - 1986 е редовен докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1986 – 

1994 е старши асистент, в периода 1994 – 2000 е главен асистент, а от 2000 до настоящия 

момент е доцент в ПУ „П. Хилендарски“. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Доц. Ваня Зидарова е активен член на академичната колегия с многобройни и 

разнообразни изяви както като университетски преподавател, учен и организатор на научни 

събития. Активното й участие в академичния живот потвърждават фактите, че е била  

координатор по програма за мобилност Еразъм в Катедрата по Български език в ПУ „П. 

Хилендарски“, оценител в кандидатстудентските кампании, отговорник за акредитацията на 

педагогическите специалности, член на Комисията по атестация във Филологическия 
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факултет, член на Комисията по международно сътрудничество във Филологическия 

факултет, член на редица научни журита, член на Факултетния съвет при Филологическия 

факултет. 

 

За безспорния й научен авторитет свидетелстват и многобройните й гостувания като 

като гост лектор в редица европейски университети и осъществената преподавателска 

мобилност с цел преподаване по програма Еразъм (9 пъти). Ваня Зидарова е била и лектор по 

български език в Полша. 

Научната си продукция В. Зидарова представя на конференции и други научни форуми 

както у нас, така и в чужбина, където е разпознаваема като начетен колега, безспорен 

авторитет в областта на граматиката и лексикологията. 

Предвид спецификата на жанра на становището, не бих могла да се спра детайлно и 

поотделно на всички публикации на Ваня Зидарова, представени за участие в настоящия 

конкурс. Бих искала обаче специално да подчертая, че те я представят като ерудиран и 

задълбочен познавач на съвременото състояние на българския език и на актуалните тенденции 

и явления в него.  

Представените за този конкурс публикации от доц. Ваня Зидарова могат да се групират в 

няколко тематични и жанрови кръга: 

В публикациите, посветени на съвременния български език (граматика), е направено 

модерно описание на именната детерминация от функционална, комуникативна, семантична и 

прагматична гледна точка, въз основа на задълбочен аналитичен обзор на многобройните 

изследвания по темата. Приложена е теорията на референцията в семантико-прагматичното 

описание. В няколко публикации са разгледани важни за българското езикознание въпроси, 

свързани с типологията на категорията, структурата и семантичното съдържание на 

категорията, систематизацията и типологията на различните детерминатори, Предложен е нов 

семантичен модел на детерминацията чрез набор от семантични и прагматични признаци. 

Като особено приносно бих отбелязала, че Ваня Зидарова предлага нов подход към 

генеричната семантика, нейните изразни средства  и нейното отношение към детерминацията. 

В редица публикации, имащи за предмет на научен анализ въпроси на лексикологията, са 

направени редица наблюдения над езика на съвременната българска преса, свързани с нейните  

функции, комуникативни стратегии и езикови особености; извършен е 

лексикално-семантичен анализ на редица различни класове лексеми – номина атрибутива, 

атенуативни глаголи, деминутиви; разгледани са редица концепти (богат, беден, семейство) с 

оглед на тяхната аксиологична, културологична и лингвистична специфика. 

 

Цитирания: 

За сериозността и задълбочеността на научните разработки на Ваня Зидарова 

свидетелстват могобройните цитирания, а именно: 
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Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове 

(11 броя); 

Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране (24 броя); 

Цитирания или рецензии в нереферирани списания и сборници с научно рецензиране (28 

броя). 

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Публикациите, приложени за участие в кокурса за професор, са оригинален авторски 

принос на кандидата и са еманация на научна зрялост и несъмнена висока професионална 

квалификация. 

 

5. Критични забележки и препоръки  

Нямам критични бележки по отношение на представените материали и дейността на 

кандидата. Относно научните трудове смятам, че фактът, че те се цитират многократно в 

специализирани издания, а учебните помагала се използват във всички български 

университети, е свидетелство за тяхната висока научна и приложна стойност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Ваня Иванова Зидарова, 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 брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“ и процедурата за „доцент“. В 

работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили 

международно признание, като представителна част от тях са публикувани в списания и 

научни сборници, издадени от академични издателства. Теоретичните разработки имат 

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

Научната и преподавателската квалификация на Ваня Зидарова е несъмнена.  

Богатата творческа биография и приложените справки, впечатляващата научна 

продукция, приноси, участията в престижни научни форуми, преподавателската и не на 

последно място административната дейност на доц. дфн Ваня Зидарова недвусмислено 

показват, че тя напълно отговаря на законовите изисквания и притежава необходимите 

подготовка, компетенции, знания, умения и зрялост за заемането на академичната длъжност 

„професор“.  

 Въз основа на гореизложеното давам своята изцяло положителна оценка за постигнатите 

резултати в научно-преподавателската работа, приноса и оригиналността на представените 

научни трудове и публикации на единствения участник в конкурса, гласувам убедено ЗА доц. 

дфн Ваня Зидарова да бъде избрана за професор в професионално направление: 2.1. 
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Филология, област на висше образование: 2. Хуманитарни науки и препоръчвам на Научното 

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

избор на Ваня Зидарова на академичната длъжност „професор“ в ПУ „П. Хилендарски“ по 

професионално направление по област на висше образование 2. Хуманитарни науки 

професионално направление 2.1. Филология. 

 

 

 

11.11. 2020 г.    Изготвил становището: 

  ................................................................................ 

 Доц. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова 

 

 

 

 


