
СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на доц. д-р Людмила Симеонова Стоянова, 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор” в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и наука за културата (История на културата и 

литературата), обявен в ДВ бр. 69 от 11.09.2012г. за нуждите на 

ВСУ„Черноризец Храбър” 

от проф. д-р Емил Спасов Панушев,  

назначен за член на Научно жури със заповед на Ректора на ВСУ 

„Черноризец Храбър” № 2516/9.11.2012г. 

 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, 

постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 69  

от 11.09.2012г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на 

катедра „Международна икономика и политика” към Факултет 

„Международна икономика и администрация”. Представените по конкурса 

документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ 

„Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на научната продукция 

За участие в обявения конкурс са постъпили документите на 

единствен кандидат – доцент д-р Людмила Симеонова Стоянова, 

преподавател във ВСУ „ Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът е представил 10 заглавия, в т.ч, 2 

сборника със студии и статии, 3 монографии, 2 предговора и съставителска 



концепция на сборници, отразена в 2 сборника от национални 

конференции, 2 участия в научни конференции със самостоятелни 

публикации. 

 

2. Данни за кандидата 

Доцент д-р Людмила Стоянова е родена на 02.04.1949. Завършва 

Българска филология и втора специалност Немска филология в СУ 

„Климент Охридски” през 1972 г. След зачисляването като аспирант (1980 

– 1984г.) защитава докторат по история на литературата в СУ. Преподава 

Български език и литература последователно от 1973 до 1983 г. в Пета 

гимназия, гр. Варна, в Институт за културно-просветни кадри. От 1984 до 

1997 г. заема длъжността Директор на Универсална научна библиотека 

„Пенчо Славейков” – Варна, а от 1997 г. до днес е доцент по литература 

във ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Запознаването с научната продукция на единствения участник в 

конкурса за академичната длъжност „професор” – доцент д-р Людмила 

Стоянова дава основание да се твърди, че тя е утвърден изследовател на 

историята на българската литература. Нейните разработки разкриват 

непознати страни от творческата и обществена ангажираност на значими 

български писатели. Пристрастието й към античната история на гр. Варна 

води до редица нови културни интерпретации на обществения живот и 

архитектура на античния Одесос. Съвременната интерпретация на 

българската журналистика дават възможност да оцени развитието на 

публицистиката в довоенните години и е принос в изследването на 

обществения и културен живот на страната. Представените публикации 

определят доцент д-р Людмила Стоянова като съвременен изследовател и 

интерпретатор на значими литературни концепции и обществени събития. 



Това дава възможност за разработване на съвременни методи на 

преподаване и ангажиране на студентите с обществени каузи. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност 

на кандидата 

Представената справка за преподавателската дейност на доцент д-р 

Людмила Стоянова показва, че тя има значима учебно-методическа 

заетост, достатъчна за заемане на академичната длъжност „професор”. 

Впечатленията ми от дългогодишната преподавателска работа са свързани 

с високата й компетентност и всеотдайност към студентите в университета. 

В нейната работа се откроява познаването на европейската модерност и 

умело разкриване на индивидуалните качества на личността, особено 

забележимо в публикуваните студентски сборници. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

В представените разработки на доцент д-р Людмила Стоянова се 

открояват съществените й приноси в изследването на възрожденския печат 

и съвременната интерпретация на общественото и културно значение на 

тогавашната журналистика. Оригиналността на изследванията на античния 

Одесос е с голямо краеведческо значение и е мост през вековете между 

урбанистичното развитие на града и приносът на неговата култура в 

Средиземноморието. Литературните анализи на доцент д-р Людмила 

Стоянова са принос в разбирането на българската литература от началото 

на 20 век. Представените доклади на научни конференции изтъкват 

кандидатката като значим изследовател и общественик, особено 

издаването на сборника посветен на 100 годишнината от Балканските 

войни. В подкрепа на това твърдение могат да се посочат и сценариите на 

спектаклите, посветени на годишнината от полета на Ю.Гагарин и 20 

годишнината на Университета.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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, давам своята положителна оценка 

и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при 

ВСУ „Черноризец Храбър” да избере доц. д-р Людмила Стоянова да заеме 

академичната длъжност „професор” в професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и наука за културата (История на 

културата и литературата ). 

 

14.01.2013г.     Изготвил становището: 

Гр. Варна      /Проф. д-р Емил Панушев/ 

 

 

 

 


