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СТАНОВИЩЕ

за научните трудове и учебната дейност

на д-р Димитър Радев Маринов

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

„доцент”/”професор”

в професионално направление 2.1. Филология

(Български език. Ономастика и езикова археология),

обявен в ДВ бр. №95 от 16.11.2018 г., с.180

за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”

Рaзработил: доц. д-р Надя Петрова Чернева – Пловдивски университет «Паисий

Хилендарски», хабилитиранa по професионално направление 2.1. Филология

(Славянски езици. Руски език – Лингвокултурология)

В Държавен вестник бр. № 95 от 16.11.2018 г. е обявен конкурс за „доцент”

по професионално направление 2.1. Филология (Български език. Ономастика и

езикова археология). Документи за участие в конкурса е подал д-р Димитър

Радев Маринов.

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. №95 от 16.11.2018 г.) и на

интернет-страницата на университета за нуждите на Департамент

„Чуждоезиково обучение“. 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 получените материали

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен д-р Димитър

Радев Маринов, преподавател по Български език като чужд към Департамент

„Чуждоезиково обучение“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Кандидатът е

представил списък от общо 18 заглавия с обем над 700 стандартни машинописни
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страници, в т.ч. 11 публикации в български и чуждестранни научни издания и

научни форуми, 3 студии, 3 монографии (две от които в съавторство), 1 учебно

пособие.

Д-р Димитър Радев Маринов участва в обявения конкурс с напълно

удовлетворяваща в количествено и качествено отношение научна продукция.

2. Данни за кандидата

През 1998 г. Димитър Маринов завършва магистърска степен по Българска

филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“. През 2013 г. защитава

успешно дисертация на тема „Ономастика на българските селища в северната

част на Молдовския Буджак“ под научното ръководство на проф. д.ф.н. Тодор

Балкански. От 2015 г. е редовен преподавател по български език като чужд в

Департамент „Чуждоезиково обучение“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата

Предложената за оценка научна продукция показва постижения в областта

на общата и българската ономастика и езикова археология, разглеждани през

призмата на миграционните процеси и закономерностите на езиковите контакти,

допълва и надгражда съществуващите ономастични теории, хипотези и

проучвания.

Резултатите от научните изследвания на д-р Димитър Маринов са добре

приети от научната общност, за което свидетелстват участията му с доклади в

научни канференции и броят на цитиранията на негови трудове.

Трудовете на д-р Димитър Маринов отговарят на изискванията за

академични публикации и имат приложение в практиката  на обучението по

български език като чужд.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на

кандидата

Като редовен преподавател д-р Димитър Маринов има пълно учебно

натоварване и провежда лекции, упражнения и изпити на студенти от

Подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка в Департамент

„Чуждоезиково обучение“. Автор е на 5 нови лекционни курса (Части на речта,
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Части на изречението, Академично писане за студенти от 1 курс по специалност

„Информатика“, редовно обучение, Български език като чужд за обучение с

електронна дъска и мултимедия), както и на учебни програми по дисциплината

Български език като чужд за 4 езикови нива – А1, А2, В1, B2 съгласно

Европейската референтна езикова рамка.

Сред изброените по-горе разработки се откроява лекционният курс

Лингвостранознание на България с използване на проектната технология, който

не само съответства на най-новите тенденции в лингводидактиката,

утвърждаващи обучението като креативен и мотивиращ личностното развитие

процес, но е и в унисон с цялостна научната стратегия с пряко приложение в

практиката, превърнала се в безспорна визитна картичка на Департамент

«Чуждоезиково обучение» на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Учебно-преподавателската работа на д-р Димитър Маринов заслужава

висока оценка и е красноречиво доказателство за степента на подготвеност на

кандидата за заемане на академичната длъжност по конкурса.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Безспорно най-представителна за научните изкушения и постижения на д-р

Димитър Маринов е монографията му NOMEN ET AENIGMA: ИМЕ

ИЗАГАДКА, извеждаща приноса на автора към езиковата археология и

ономастичната просопография.

Основните приноси на цялостната научна продукция на кандидата са

свързани с аргументацията на българското име като централно понятие в

антропонимикона и представянето на емблематични за българската история и

култура имена; с открояването на ролята и мястото на ключови за историята на

българската ономастика фигури. За първи път предмет на специално проучване в

българската ономастика е явлението „пилигримия на селищните имена“. Празна

ниша в онимообразуването запълва откриването и описването на ойконимната

пилигримия при румънските, молдовските и бесарабските българи.

Следва да бъде отбелязана и тезата на автора за открояване на

„ономастична школа” по географски признак. В този смисъл важна информация

за развоя на българския език и за историческите процеси в Панагюрското краище

предоставя студията Три страници към Началото на българската ономастика.
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Изключително ценно за нуждите на преподаването на българския език

като чужд е  електронното учебно помагало по български език като чужд

Българският глагол, предназначено за усъвършенстване на комуникативните

умения на чуждестранни студенти с цел повишаване на езиковата им

компетентност по български език в областта на глаголната система.

Научната подготовка и преподавателската квалификация на д-р Маринов са

несъмнени. В научните трудове има оригинални научни и приложни приноси,

които са получили признание на национални и международни форуми.

Цялостният преглед на представените от д-р Димитър Радев Маринов за

участие в конкурса материали показва наличие на всички необходими условия за

заемане на академичната длъжност „доцент“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Покрити са всички изисквания за научноизследователска дейност и

преподавателски опит.

6. Бележки и препоръки

Върху предложените за участие в доцентския конкурс материали не могат

да бъдат отправени съществени бележки или генерални препоръки. Анализите и

обобщенията показват високо равнище на литературна осведоменост, точно и

пълно описание на езиковите факти.

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 д-р Димитър Радев Маринов да заеме академичната длъжност

„доцент” в професионално направление 2.1. Филология (Български език.

Ономастика и езикова археология).

22.03.2019 г. Изготвил становището: .............................................

(доц. д-р Надя Чернева)


