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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от Варненския свободен университет „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 Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“. Процедурата по конкурса е коректно спазена.

1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс за „доцент“ в професионално направление
2.1. Филология (Български език. Ономастика и езикова археология) документи е
подал единствен кандидат – д-р Димитър Радев Маринов, който е преподавател
в Департамент „Чуждоезиково обучение“ на Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“.
За участие в конкурса кандидатът Димитър Маринов е представил списък
от общо 18 заглавия, в това число 11 публикации в български и чуждестранни
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научни издания и научни форуми, 3 студии, 3 монографии, 1 учебно пособие. Не
са

представени

документи

за

участие

и

за

внедрени

разработки

в

професионалното направление на конкурса, както за ползата от тях, и данни за
получения икономически ефект. Не откривам пропуски по отношение на
депозираните от кандидата документи, като намирам, че от количествена гледна
точка представените публикации за участие в конкурса за „доцент“ са напълно
достатъчни.

2. Данни за кандидата
Д-р Димитър Маринов е завършил специалност „Българска филология“ в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (1998). През 2013 г.
защитава дисертационен труд на тема „Онимастика на българските селищата в
северната част на Молдовския Буджак“ и придобива образователната и научна
степен „доктор“ по научна специалност 05.04.17. Български език. Кандидатът има
дългогодишна практика като преподавател по български език и литература в
страната и чужбина, преди да бъде назначен във Варненския свободен
университет (2015), където води курсове по български език в Департамент
„Чуждоезиково

обучение“.

Участието

му

в

различни

обучителни

и

квалификационни курсове показва трайния интерес на Д. Маринов в областта на
образованието и желанието му да се развива като преподавател и учен.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Представената от д-р Димитър Маринов научна продукция съответства на
темата на конкурса и отговаря на изискванията за академични публикации. От
трите монографии една е самостоятелна, а две са в съавторство. Кандидатът е
единствен автор на представените в конкурса общо 14 статии, студии и доклади,
както и на едно учебното пособие. Основните научните интереси на кандидата са
свързани с българската ономастика и просопография. Депозираните за
рецензиране трудове на колегата Д. Маринов са с приносен характер и запълват
една недостатъчно изследвана досега ниша в българската ономастика.
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4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност
на кандидата
В рамките на своята преподавателска дейност във Варненския свободен
университет кандидатът работи с пълно учебно натоварване, което включва
аудиторна (провеждане на лекционни курсове и упражнения) и извънаудиторна
дейност (провеждане на изпити на студенти, актуализиране на учебните планове,
разработване учебни програми и др.). Д-р Димитър Маринов използва в своите
курсове „съвременни педагогически технологии в обучението по български език
като чужд“, което го представя като сериозен преподавател, който допринася за
качественото обучение в Департамент „Чуждоезиково обучение“ на Варненския
свободен университет.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
На базата на представените за конкурса публикации се установява, че
научни и научно-приложни приноси на кандидата са безспорни. Сред тях се
открояват задълбочени изследвания в ономастичен и езиковоархеологически, а
така също и в просопографски план, като се излиза от рамките на националната
ономастика и просопография. Забелязва се оригинална аргументация на някои от
изследваните ономастични единици. Сериозен научно-приложен принос е
разработването

на

ойконимната

пилигримия,

разгледана

с

оглед

на

онимообразуването и на езиковата археология. Приложеният списък с цитирания
на трудове на кандидата е явно свидетелство за високата оценка на неговата
научна продукция от научната общност.

6. Бележки и препоръки
Високо оценявам просопографичните етюди на кандидата. Бих си
позволила да обърна внимание на колегата, че изследванията му в тази област
биха били с още по-голяма стойност, ако библиографията се допълни с други
утвърдени автори, разработвали тази проблематика в България – например
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изследванията на проф. дфн Димитър Веселинов (2008) по отношение на
българските студенти на Фердинард дьо Сосюр и др.

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 Варненския свободен
университет „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).

15. март 2019 г.

Изготвил становището: .................................
доц. д-р Милена Йорданова
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