СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Борян Георгиев Янев
Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски”
член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен
от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 81/10.10.2017 г. по 2.1. Филология – Германски езици
(Английски език – историческа граматика).
Назначен със заповед на ректора на ЮЗУ № 117/18.01.2018 г.
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и
продукция, представена от единствения участник в конкурса –
гл. ас. д-р Яна Валентинова Чанкова
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
Д-р Яна Чанкова участва в обявения конкурс за доцент с напълно задоволителна в
количествено и качествено отношение научна продукция: 2 монографии (водеща за
конкурса: ASPECTS OF THE THEORY OF SCRAMBLING, Благоевград, 2016, и
отпечатан дисертационен труд - РАЗВИТИЕ НА КАТЕГОРИЯТА ПЕРФЕКТ В
СТАНДАРТНИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 2014 – текст, който вече бил рецензиран в
дисертационен жанр); 8 статии в областта на историческата лингвистика, отнасящи се
предимно до специфични синтактични конструкции в староанглийския и староисландския
език, и 3 статии в съавторство, резултат от работата по Проект № 530962-LLP-2012-DEKA2-KA2MP /IPHRAS/ INTERPHRASEOLOGIE FÜR STUDIEN UND BERUFSMOBILЕ и
Проект № SRPA 19/15 /2014-2015 г./ и по Проект № А8/ 2016 г. ИНОВАЦИОННИ
СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА ЗНАНИЯ. Кандидатката е представила като хабилитационен
материал и две публикации на преводи от староисландски език на поеми от „Старата Еда”:
ТЪЙ РЕЧЕНИ СА НА ВИСОКИЯ СЛОВАТА... (като съавтор, София, 2012) и
ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА ПРОРОЧИЦАТА (като съавтор, София, 2013). Предложените за
оценка статии от компетенциите на диахронната лингвистика са в пряка връзка с основния
проблем на водещия хабилитационен труд – да се откроят различни компоненти на
скрамблинга като дислокационна операция, която, както точно разяснява авторката, се
реализира на границата на синтактичния и семантичния компонент на граматиката, но и с
оглед интегрирането на теорията за информационната структура на изречението в

минималистичния изследователски подход. Научноизследователската дейност на д-р
Чанкова е убедителна и показва интереси в по-широк изследователски периметър, а
педагогическата й дейност е обезпечена като хорариум на фона на многообразие от
лекционни курсове (отлично хармониращи със спецификацията на доцентския конкурс):
История на АЕ, Историческа лингвистика, Морфосинтаксис на АЕ, Историческа
граматика на АЕ, Дескриптивна граматика на АЕ, Фонетика и фонология на АЕ.
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за
участие в конкурса творческа продукция
Научните резултати и приноси, проличаващи от представения за оценка
хабилитационен материал, могат да бъдат високо оценени. Монографичният труд
представлява сравнително диахронно проучване и проследяване на дислокационната
операция скрамблинг в граничната му позиция между синтаксис и семантика в два
германски езика – староанглийския език (от западногерманската група) и староисландския
език (от северногерманската група).

Задълбоченото изследване на синтактичните

характеристики и структурните им предпоставки, както и проследяването на цикъла на
скрамблираните аргументи определено е с иновативен характер относно теория, хипотези
и методология. Изследването на д-р Чанкова има надграждащ и допълващ характер
спрямо съществуващата научна база по проблема за операцията скрамблинг, защото
предполага сериозно замисляне върху предложена алтернативна научноизследователска
концепция (не само чисто формално, но и с оглед на семантичното съгласуване като водещ
параметър на суперзнаковата линейност). Отчетената публикационна активност (и като
участия в научни форуми и като продукт от тях), както и информацията за
преподавателската дейност, несъмнено подкрепят факта, че научните постижения на
кандидатката имат своето приложение в практиката и реализират сериозен филологопедагогически ефект.
Особено впечатление правят статиите GENERATING EXTERNAL ARGUMENTS IN
OLD ICELANDIC (София, 2012) и “WHY SEEK’ST THOU THEN TO COVER WITH EXCUSE,
THAT WHICH APPEARS IN PROPER NAKEDNESS?” (A MINIMALIST EXCUSE FOR THE
SPREAD OF DO-SUPPORT IN EMDE) (Благоевград, 2013), които на базата на конкретна
ексцерпция по-задълбочено засягат особеностите на Минималистичната програма и
нейните инструменти.

III. Критични бележки и препоръки
Върху предложените за участие в доцентския конкурс материали не могат да
бъдат направени съществени бележки, както и да бъдат отправени генерални препоръки.
Още повече че и изискуемият формат за становище от ЮЗУ не позволява това. Яна
Чанкова е специалист в проблематиката и членовете на научното жури са колкото
оценители, толкова и „аудитория читатели”, запознаваща се с един научно издържан и посъвременен поглед върху предизвикващо лингвистичен и културологичен интерес
специфично синтактико-семантико-семиотично явление. Фактът, че предложените
публикации представят научни твърдения и достигнати изводи в монографичния труд, по
никакъв начин не ги прави самостоятелен компонент за оценка на дейността. Похвално е,
че кандидатката е представяла части от цялостния си труд на престижни научни форуми,
както и че ги е публикувала отделно в реномирани списания и специализирани издания.
IV. Заключение
Кандидатката в конкурса е представила значителен брой научни трудове,
публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. В работите
й има оригинални научни и приложни приноси, които са получили национално и
международно признание, като представителна част от тях са публикувани в престижни
списания и научни сборници.
Научната и преподавателската квалификация на гл. ас. д-р Чанкова е несъмнена.
Постигнатите от нея резултати

в

учебната

и научно-изследователската дейност

напълно съответстват на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”.
Ето защо давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да
изготвим доклад-предложение до Факултетния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски” за избор
на Яна Валентинова Чанкова на академичната длъжност ‘доцент’ по професионално
направление 2.1. Филология - Германски езици (Английски език – историческа
граматика).

28. 01. 2018 г.

Изготвил становището: .....................................
/доц. д-р Борян Георгиев Янев/

