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СТАНОВИЩЕ 

 

 

ОТ ПРОФ. Д-Р МАГДАЛЕНА КОСТОВА- ПАНАЙОТОВА, ЮГОЗАПАДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ «НЕОФИТ РИЛСКИ», ЧЛЕН НА НАУЧНО ЖУРИ В КОНКУРСА ЗА 

АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, 

АФРИКА, АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ (РИМСКА ЛИТЕРАТУРА), ОБЯВЕН ОТ ЮЗУ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ“ В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“, БР. 52, ОТ 02. 07. 2019 Г. 

 

 Съответствие на процедурата на законовите изисквания 

 Според представените документи -  процедурата е в съответствие с  

изискванията на нормативната уредба в тази област (Правилник за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”; Закона за висшето 

образование; Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и др. свързани нормативни актове).  Спазени са необходимите 

срокове. Д-р Георгиева отговаря на минималните национални изисквания 

за „доцент“, видно от приложената таблица. 

 

Биографични данни и академично развитие на кандидата 

 

 Гл. ас. д-р Силвия Георгиева е завършила специалност 

„Класическа филология“ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1990 г. 

Защитава докторска дисертация през 2009 г. с докторска теза „Йерархия на 

ценностите и жанрови особености в писмата на Свети Августин до жени“. 

Д-р Георгиева преподава латински и старогръцки език в различни 

бакалавърски специалности в Югозападния университет. Тя има 

внушителен преподавателски стаж не само в Югозападния университет, но 

и като хоноруван преподавател в Софийския университет и в 



2 
 

Американския университет в Благоевград, като за времето на преподаване 

(над 20 години) тя е водила латински език както във филологически 

специалности, така и в специалности, изискващи познания в медицинската, 

историческата, правната, икономическата терминология. Водила е 

лекционни курсове към катедрата по Етнология и балканистика. Член е на 

Дружеството на изследователите на Античността за България, на 

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование. 

Участва в редколегията на списание „ЧИТАЛИЩЕ“ и списание 

„АНТОПОЛОГИЯ/ANTHROPOLOGY”. 

 

 Научни интереси и приносите на кандидата  

 

Научните интереси на д-р Силвия Георгиева са свързани с 

епистоларните текстове на Блажени Йероним и Блажени Августин, с фокус 

върху писмата им до жени. Тази тема я занимава отдавна и в текста на 

дисертацията й, издадена после като книга, както и в монографията, 

приложена за настоящия конкурс, д-р Георгиева използва разнообразни 

похвати за задълбочено и разностранно изследване на интересуващата я 

тема. В настоящия конкурс освен с монографията „Дъще, господарке, 

съробиньо, сестро: женската идентичност в писмата на Блажени Йероним“. 

Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2015, тя 

участва с учебник по латински, преводна книга и с 4 статии, но всъщност 

статиите, които тя е публикувала в периода след заемането на длъжността 

гл. ас. са много повече, видно от приложения списък с публикации. 

Още заглавието на монографията - провокативно, събуждащо 

интерес, с намерен път към читателя, показва, че тя е мислена като книга. 

Едно от най-съществените достойнства на монографията, според мен е, че 

тя прави детайлни филологически анализи на непревеждани за България 

текстове, като по този начин ги прави достъпни за филологическата 

общност (писмата на Йероним до жени).  
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Вторият важен принос е, че книгата заостря интереса към темата за 

женското присъствие в античността, за образа на жената в един недокрай 

познат точно в детайли свят чрез интересни битови подробности, чрез 

осветяване на отношения и идеи. Особено важен е критическият поглед на 

изследователката върху конструираните образи в писмата спрямо 

съществувалите исторически личности, поглед, без който модерното 

литературознание не може да мине.  

Сериозно качество на текста е неговата четивност, той е увлекателен, 

прецизен и доставя удоволствие на читателя, което, според мен, е 

изключително важно не само за нелека научна материя като римската 

литература. 

Монографията е задълбочено изследване, а анализът  на авторката 

демонстрира зрял аналитизъм. Д-р Георгиева е последователна в своите 

интереси и прецизна в научните си дирения. Казаното дотук чертае облика 

на един активен  и сериозен учен, с изявени интереси и открояващи се 

научни резултати. 

Заключение 

Единственият кандидат в конкурса за доцент в професионално 

направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Африка, 

Америка и Австралия – Римска литература) притежава убедителна като 

качество продукция, достатъчен научен и педагогически опит и поради 

това убедено предлагам на уважаемото научно жури гл. ас. д-р Силвия 

Георгиева Георгиева да заеме академичната длъжност „доцент“  

 

София, 17.10.2019 г. 

     Проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова 



STATEMENT 

 

BY PROF. MAGDALENA KOSTOVA-PANAYOTOVA, SOUTH-WEST UNIVERSITY 

“NEOFIT RILSKI”, MEMBER OF THE ACADEMIC JURY IN THE HABILIATATION 

PROCEDURE FOR OCCUPYING THE ACADEMIC POSITION “ASSOCIATE 

PROFESSOR” IN PROFESSIONAL FIELD 2.1. PHILOLOGY (LITERATURE OF THE 

PEOPLES OF EUROPE, AMERICA, AFRICA, ASIA AND AUSTRALIA – ROMAN 

LITERATURE) ANNOUNCED BY SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” IN 

THE STATE GAZETTE, NO. 52, 2ND JULY 2019 

 

I believe that one of the most considerable assets of the monograph is the detailed 

philological analysis of texts that have not been translated in Bulgarian, which makes them 

available for the linguistic community (the letters of Saint Jerome to women). 

The second significant contribution is that the book stimulates the interest in the topic of 

the female presence in antiquity, of the image of the woman in a not fully recognized in its 

details world by revealing intriguing domestic peculiarities, relationships and ideas. What I find 

especially important is the critical observation of the author on the images constructed in the 

letters in comparison with the existing historical figures, an observation that can be termed 

crucial for the contemporary literary studies.   

The text should be praised for its readability; it is absorbing, precise and pleasurable to 

the reader, which I consider extremely important not only regarding a challenging academic 

subject as Roman literature.  

 

Conclusion 

The only candidate in the habilitation procedure for the academic position of Associate 

Professor in professional field 2.1. Philology (Literature of the Peoples of Europe, America, 

Africa, Asia and Australia – Roman Literature) has publications of high quality, sufficient 

scientific and teaching experience and therefore I highly recommend to the respected academic 

jury that Chief Assistant Professor Silvia Georgieva Georgieva, PhD occupy the academic 

position of Associate Professor. 

 

 

17th October 2019 

Sofia 

              Prof. Magdalena Kostova – Panayotova, PhD 


