СТАНОВИЩЕ
от доц. Бистра Димитрова, доктор
НСА „Васил Левски“ – София
за дисертационния труд на докторант:
ЕКАТЕРИНА ЖИВКОВА ДЕЛИВЕРСКА
на тема:
„КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФИЛ НА СПОРТНИЯ АНИМАТОР“
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” Област 1.
Педагогически науки Професионално направление: 1.2. Педагогика (Теория и
методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. лечебна
физкултура)
1. Общи сведения за кандидата
Екатерина Деливерска е завършила Югозападен университет „Неофит Рилски”,
ОКС „бакалавър“ в Стопански факултет, катедра „Туризъм“ и ОКС „магистър“ във
Факултет „Обществено здраве и спорт”. Основната част от нейната професионална,
преподавателска и научна кариера е в катедра „Спорт” към същото висше училище.
Научните й интереси са в областта на туризма, спортната анимация, спортноанимационните програми, международната интеграция чрез спортни прояви и обмени.
Докторант Деливерска е има възможността да работи и преподава в найпрестижното висше училище в Югозападна България. Владее отлично немски и
английски език. Работи и като учител по немски език. Очевидно настоящият
дисертационен труд е плод на дългогодишна работа и на траен професионален интерес
към актуалните тенденции в развитието на спортната анимация и теоретично й
осмисляне на експертно равнище.

2. Общи данни по процедурата и оформлението на предложената дисертация
Дисертационният труд е с обем 183 стандартни страници, структуриран в увод,
три глави, заключение и приложения. Ползваната литература съдържа 126 заглавия (на
кирилица 81, на латиница 45 и 4 специализирани уеб сайта).
Дисертацията има и сериозна документална основа с разностранни по характер и
насока източници, адекватно цитирани, за да надгради собствената си концепция и
предложи когнитивен профил на професията „специалист по спортна анимация“.
Специално следва да се посочат проведените от докторантката интервюта с участници
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в

анализираните

професионални

категории,

което

е

сериозен

принос

и

с

експериментален, и с приложен характер.
По документите, предоставени на научното жури, не са открити нарушения на
процедурата.
3. Оценка на представения дисертационен труд
3.1. Актуалност на тематичната област и отношение на кандидата към нея
Дисертационният труд навлиза уверено в доста дискутиран теоретичен проблем
със сериозни практически измерения за българския туризъм, свързани с актуалната
образователна политика у нас и приоритетите в плана за действие на МОН за
обвързване на образованието с нуждите на бизнеса - чрез теоретична стратегия за
професионалните компетенции на спортния аниматор. Именно това съчетание на
теоретичния аспект на проблема с оглед професионалния капацитет на специалистите и
прагматичния анализ на резултатите от прилагането на възприетата методика на
изследване e специфично постижение на възприетия подход и предложената ни
дисертация.
Много добро впечатление правят не само очевидно дълбоките познания по
темата, но и убедително направените сравнения и аргументирани изводи, които
доказват, че авторката е вече изграден специалист по темата с качества на добър
изследовател и преподавател.
3.2. Оценка за методиката на изследването, излагането на материала и
изводите и характеристика на приносите
Дисертационният труд в посочения по-горе обем и структура е логично изграден
и отразява същността на възприетата интердисциплинарна методика (теоретичното
очертаване на проблема с понятийния инструментариум на теорията на спортната
анимация, съчетано с представянето на конкретните резултати на базата на определени
примери/казуси) и представлява качествен експертен ситуационен анализ на развитието
компетенциите на работещите в практиката. Прави добро впечатление изследването на
терен с цел анализ на взаимоотношенията между теоретичните знания и практическите
умения за изграждане на модел за бъдещото развитие на туристическата и спортноанимационна практика с препоръки за възможните варианти за действие.
Първата глава: „Компетентностен подход за качество и ефективност на
спортно-анимационната дейност в туризма“ има подчертано въвеждащ теоретичен
характер и представя няколко от главните теоретични направления в изследването.

Образователна и научна степен „доктор”

Page 2

Това представяне не е направено само с познавателна цел, както може и да
изглежда на пръв поглед (въпреки че като подход би могло лесно да влезе в обръщение
в университетските аудитории), а е функционално вплетено в аргументирането на
авторската теза, така че анализаторите могат да оценят спецификите на възприетия
профил.
Втора глава: „Компетенции за осигуряване на конкурентно предимство в
дейността на спортния аниматор“ представя в детайли възприетия познавателен и
професионален профил.
Третата глава: „Профил на спортния аниматор (емпирично изследване)“
анализира развитието на когнитивния теоретичен и практически профил в дейността на
спортния аниматор. Трудностите пред този процес се свързват с възможната на
спецификата в методиката на образование за „специалист по спортна анимация“ и
свързаните с нея принципи при работа с потребителите на услуги. Именно тук е
иновативния научен принос на дисертацията в прилагането на очертания теоретичен
модел към конкретната туристическа практика.
Уводът и заключението логично представят целите и изводите от изследването.
Те, заедно с основното съдържание показват собствен авторски принос, оригиналност в
подхода и формулираните изводите от анализа. Докторант Деливерска демонстрира
умения за изследователска работа – всички те са необходима предпоставка за
присъждането на съответната научно-образователна степен.
3.3. Цялостна оценка на дисертационния труд
Цялостната оценка на дисертацията е направена на основа на значимостта и
оригиналността на разработената тема, коректното отношение към конкретния
материал и неговата досегашна разработка в научната литература у нас и по света
(видно от съответния научен апарат и изложените тези), привличането на сериозен по
обхват емпиричен доказателствен материал (вкл. и от самостоятелни проучвания,
анкети и интервюта „на терен“). Установените оригинални теоретични изводи и
конкретни приноси са лично дело на докторанта и с ефект върху туристическата
практика, както и техните проекции и познавателна същност в конкретната научна
област чрез извеждане на нови закономерности и чрез направените сравнения,
обобщения и изводи.
В анализираните направления дисертацията на Екатерина Деливерска притежава
конкретни и значими постижения. Темата е актуална, значима и оригинално
разработена - т. е. „дисертабилна“. Има свой специфичен приносен характер и дава
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собствен теоретичен модел с оглед теорията на туристическата практика, в частност
спортно-анимационните пакети и дейности.
3.4. Преценка на публикациите и приноса на докторантката (на базата на
биографичните данни, списъка с публикациите и автореферата)
Представеният списък на публикациите на докторант Деливерска показва, че тя
има достатъчно (дори повече от минимално необходимите) публикации по темата на
дисертационния труд, които доказват равнището на нейните академични тези.
Добре откроените в автореферата приноси, свидетелстват за способността на
докторанта за самооценка, както върху адекватния методологичен подход към темата,
така и при използването на взетите лично от нея интервюта, оформени като
приложение в края на изследването чрез специално разработени формуляри.
По наше мнение становището аргументирано проследява дисертационният труд
и установява, че съдържа изискуемите научни и приложни резултати, които
представляват оригинален
принос в сферата на спортната анимация и по специално в спецификата на
компетенциите и когнитивния профил на специалистите. Паралелно отговаря на всички
изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ЮЗУ.
Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на
специфичните изисквания на катедра „Спорт”.
Дисертационният труд доказва професионалната подготовка и аналитични
умения, натрупаните теоретични знания и качествата на Екатерина Деливерска,
позволили й да ни представи това научно изследване със значими академични
достижения. Поради гореизложеното, давам с увереност положителната си оценка за
представения дисертационен труд (със съответния автореферат) за постигнатите в
изследването резултати и демонстрираните научни приноси. Логично предлагам на
почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на
Екатерина Живкова Деливерска.

София, 10.11.2014 г.

Автор на становището:
……………………………
/Доц. Б. Димитрова, доктор/
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