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 Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Лилия Илиева.  

 
І. От 1976 г. доц. д-р Лилия Илиева работи във Филиала на Софийския университет 

в Благоевград и продължава дейността си там и след трансформирането му в Югозападен 
университет „Неофит Рилски“. Била е асистентка, старша и главна асистентка по 
съвременен български език, а от 1996 г. е доцент по общо и сравнително езикознание. Два 
мандата е била лекторка по български език, литература и култура в Пекинския 
университет за чужди езици – единствения университет в Китай, където се изучава 
специалността българска филология, и изобщо единственото китайско висше училище, в 
което се изучава български език.  

От приложената справка се вижда, че освен в Югозападния университет и 
Пекинския университет кандидатката е водила редовни курсове в Пловдивския 
университет (етнолингвистика за специалността етнология), бившия Славянски 
университет (етнолингвистика за специалността етнология) и в Софийския университет 
(в магистърската програма за специалността начална педагогика). 

  
ІІ. Основен труд, представен в обявения конкурс за длъжността професор (по 

сравнително езикознание), е монографията „Българският език в предисторията на 
компаративната лингвистика и в езиковия свят на ранния европейски модернизъм“. Части 
от труда са представяни на научни конференции у нас и в чужбина, докладите от които са 
публикувани или предстои да бъдат публикувани до края на годината. 

Представената като професорски труд монография е приносна. Авторката се е 
насочила към една тема, в която с десетилетията са се утвърдили упорити наслагвания, 
обрасли изобилно с разнообразни научни и ненаучни идеологеми. Тя е събрала на едно 
място множество известни и неизвестни на българските изследователи информации за 
наличните знания за българския език в късното Средновековие и последвалите т.нар. 
„тъмни векове“ за нашия народ. Основният патос е насочен към „развенчаването“ на 
здраво залегналата сред филологическите и нефилологическите среди представа, че едва 
през XIX в. забравеният дотогава български език бива „открит“ за филологическата и по-
широката научна общност и европейска общественост. Постигната е убедителна 
реализация на проекта. Монографията има интердисциплинен характер и е насочена както 
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към науката за българския език с много от нейните синхронни и диахронни дялове, така и 
към общото и сравнителното езикознание. В този смисъл тя ще бъде полезна за широк 
кръг учени филолози и историци и за многобройни неспециалисти. По отношение на 
приносните  достойнства нямам никакви съмнения и смятам, че тя отговаря на жанра 
професорски труд. С публикуването му е спазено едно от най-съществените изисквания 
на закона. На това искам особено да наблегна, защото напоследък станахме свидетели на 
успешно проведени професорски процедури без професорски трудове (напр. в Института 
за български език), което не само прави лошо впечатление, а е направо в противоречие със 
закона. Същевременно искам да изразя неудовлетворението си от зле изпълненото от 
полиграфическа гледна точка издание – то е пълно с безбройни печатни (правописни и 
пунктуационни) грешки. Надявам се действително да бъде спазено уверението, че в 
предстоящия „истински“ тираж ще бъдат отстранени тези недостатъци. 

   
ІІІ. Кандидатката е представила за участие в конкурса и други научни трудове, 

последният от които е „Не, защото е от Бога грехота, от хора срамота: нравствен 
императив в българската традиция (данни от българския фолклор)“, публикуван в   
Spomenica Valtazara Bogisica o stogodisnjici njegove smrti, knjiga 2, Beograd, 2011. Priredio: 
Luka Breneselović. Тук отново се отчита характерната за авторката интердисциплинност. 
Такъв характер има и участието  в реализацията на изданието на Тиквешкия сборник 
(съвместно с П. Петков и Л. Перчеклийски), както и редица от представените статии, 
публикувани в списание „Езиков свят“, издание на Филологическия факултет на 
Югозападния университет.  

 Доц. Лилия Илиева е авторка и на учебник по увод в езикознанието, издаден през 
2000 г. в университетското издателство „Неофит Рилски“, в който са представени 
основните идеи в развоя на лингвистиката като наука, като е обърнато внимание на 
главните методи и техните приложения.   

 
ІV. Както по отношение на представената научна продукция и специално на 

професорския труд, така и с оглед на многогодишната си преподавателска дейност 
кандидатката за академичната длъжност професор Лилия Илиева отговаря изцяло на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав, Правилника за прилагането му 
и Вътрешните правила на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Подкрепям  
кандидатурата .  

 
                                                           

София, 4 ноември 2011 г.         проф. д.ф.н. Боян Вълчев 


