
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 
от доц. д-р Стилиян Лалев Стоянов, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по 05.04.03. – руска литература и литература на народите от 

СССР, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” и обнародван в Държавен 

вестник, бр. 90 от 16. ХІ. 2010 г. 

 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участниците в 

конкурса. 

Единствен кандидат по обявения конкурс е доц. д-р Магдалена 

Костова - Панайотова, преподавател по руска литература във 

Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
 

І. Обща оценка на кандидата 

Доцент д-р Магдалена Костова – Панайотова участва в конкурса, 

представяйки повече от убедителна като качество на научното изследване 

и като обем научна продукция – две монографии: „Руският ХХ век чете. 

Класиката, без която не можем” и „Руският поетически авангард през ХХ 

век: теория и практика” (в две издания, второто от които допълнено); 64 

статии, 4 учебни помагала, статии в две енциклопедии: „Герои на 

световната литература” (четири статии) и „Българска енциклопедия в три 

тома” (седемнадесет статии). Тази научна продукция е създадена в периода 

след 2005 г., когато Магдалена Костова – Панайотова получава научното 

звание „доцент”.  

Оценявайки кандидатурата на доц. д-р Магдалена Костова – 

Панайотова „по съвкупност”, необходимо е да се добави, че тя е главен 



редактор на сп. „Езиков свят” и да се подчертае, че де факто списанието 

стана авторитетен научен форум именно благодарение на нейните 

целенасочени усилия и енергия. Тя е редактор в електронното издателство 

„Литернет”, член е на редакционния съвет на международното списание 

„Другие берега”, редактор е на излизащото в Хамбург електронно 

списание “Public republic”.  

Необходимо е да се отбележи, че Магдалена Костова – Панайотова е 

участвала и участва в работата на множество експертни групи (в МОМН, 

НБУ, Института за литература към БАН), което, наред с работата й в 

научни журита на студентски научни конференции, организирани от ПУ 

„Паисий Хилендарски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”, достатъчно 

красноречиво говори за нейния научен и експертен потенциал.  

Преките резултати от ръководените от нея научноизследователски 

проекти са конкретни и измерими: доброто сътрудничество с Института по 

славянознание към РАН, традиционните студентски научни конференции, 

организирани от ЮЗУ „Неофит Рилски”, създаването на Виртуалната 

чуждоезикова библиотека, съфинансирането на сп. „Езиков свят” в 

рамките на Фонда за научни изследвания.  

Доц. д-р Магдалена Костова – Панайотова има лекционни курсове 

практически във всички бакалавърски и магистърски програми на 

Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и е необходимо да се 

отбележи, че, колкото и шаблонно да звучи, тя действително е авторитетен 

преподавател. Научен ръководител е на дипломанти от бакалавърските и 

магистърски програми на Филологическия факултет, а от учебната 2010 – 

2011 г. е ръководител на докторант по руска литература. Качествата й на 

добър преподавател очевидно са ценени и извън границите на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”. От приложената документация е видно, че доц. д-р 

Магдалена Костова – Панайотова е чела и чете лекции в СУ „Св. Климент 




