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Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2.1. Филология

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 са подадени документи само от д-р

Димитър Радев Маринов (преподавател по български език като чужд към

Департамента "Чуждоезиково обучение" на ВСУ „Черноризец Храбър”),

който се явява единствен кандидат в процедурата по избор на „доцент” в

професионално направление 2.1. Филология (Български език. Ономастика и

езикова археология).
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За участие в конкурса кандидатът д-р Димитър Радев Маринов е

представил списък от общо 18 заглавия, в т.ч. 11 публикации в български и

чуждестранни научни издания и научни форуми, 3 студии, 3 монографии

(хабилитация и две публикации в съавторство), 1 бр. електронно учебно

помагало. Не са представени документи за участие и за внедрени

разработки, както за ползата от тях и данни за получения икономически

ефект. По отношение на документалния компонент от процедурата по избор

на „доцент” нямам възражения и считам, че депозираните доказателствени

материали отговарят на изискванията за успешното провеждане на този

конкурс.

2. Данни за кандидата

Без да навлизам в подробности относно професионалния и

изследователски път на кандидата д-р Димитър Маринов ще спомена само

няколко момента, които ми се струват важни за очертаване на неговия

профил. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Ономастика на

селищата с българско население в северната част на Молдовския Буджак“ в

Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българска

академия на науките. В момента работи като преподавател по български

език към Департамент „Чуждоезиково обучение“ на ВСУ „Черноризец

Храбър“. Член е на Научното дружество на българистите в Република

Молдова от 2007 г. Активно се включва в проектната,

научноизследователската и преподавателска дейност на университета.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата

Обща характеристика на трудовете на кандидата разкрива профила на

един сериозен изследовател, който изминава успешно необходимите етапи

в неговото академично израстване. Независимо от богатата теренна работа

на кандидата, отразена в неговите публикации, особено място сред научната
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му продукция заема монографията “Nomen et aenigma (Име и загадка)”

(Маринов 2018), в която авторът разработва както проблематика, свързана с

езиковата археология, така и ономастичната просопография.

Депозираните за рецензиране трудове на д-р Димитър Маринов

отговарят на изискванията за академични публикации. Те са важни за

развитието на българската регионална ономастика, като хабилитационният

труд е несъмнен принос към езиковата археология и ономастичната

просопография.

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност

на кандидата

Критичният анализ на учебно-педагогическата дейност на д-р Димитър

Маринов показа много ясно етапите в професионалното развитие на

кандидата и свидетелства за сериозна подготовка и високи постижения в

преподавателската работа. Д-р Димитър Маринов се отличава с отговорност

към учебния процес, като непрекъснато прави опити да осъвременява

учебното съдържание и да представя знакови постижения в областта на

теорията и практиката на модерната ономастика. Кандидатът притежава

необходимия потенциал да заеме академичната длъжност „доцент“, тъй

като умело общува със студентите си и успява да представи сложните

теоретически разработки през призмата на множество конкретни примери,

които достатъчно ясно онагледяват неговите ономастични виждания за

езиковата археология.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Научните и научно-приложните приноси на кандидата са безспорни. Те

могат да се обобщят като съществен принос за обогатяване на

съществуващи знания в областта на ономастиката и приложение на научни

постижения в практиката на терените проучвания. Успешно е

аргументирана авторовата позиция за „българското име“ като централно
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понятие в антропонимикона „дори когато е чуждо по произход, но влязло в

българската ономастична система“. Защитена е тезата за просопографския

план в ономастиката като съществена част от това познание за човека.

Разработено е явлението „пилигримия на селищните имена“ като

ономастичен обект.

6. Бележки и препоръки

Особени критични бележки към депозираната научно-изследователска

продукция на кандидата д-р Димитър Маринов за участие в настоящия

конкурс нямам. Единствено бих си позволил да препоръчвам на колегата

Маринов да има повече авторски кураж и да представя резултатите от

своята научна дейност и в други реферирани издания, тъй като тематиката и

прецизността в излагане на фактологичния доказателствен материал

свидетелстват за един сериозен проучвателен процес и гарантират

публикуемостта на неговите статии и студии.

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 препоръчам 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).

18.03.2018 г. Изготвил становището:

проф. дфн Димитър Веселинов Димитров


