
СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р Маринела Великова Михова, ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий” 

за трудовете на гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева 
във връзка с участие в конкурс, обявен в ДВ бр 52/ от 02. 07. 2019 г.  

за академичната длъжност „Доцент” в  
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското 

образование) 
 

Становището е изготвено съгласно заповед N 1406/ 28. 08. 2019 г. на 
ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград и решение на първо 
заседание на научно жури от 13. 09. 2019 г. 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” 
в професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и 
българското образование) единствен кандидат е гл. ас. д-р Светлана  
Ганева Николаева - преподавател във Факултета по педагогика на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” – Благоевград. Представените документи съответстват на 
обявения конкурс. 

 
I. Обобщени данни за дейността и научната продукция на 

кандидата  
Общи данни за кандидата 
Гл. ас. д-р Светлана Николаева е  с дългогодишен преподавателски и 

научно-изследователски опит. 
Тя е родена на 07. 12. 1958 г. Висше образование завършва през 1981 

г. СУ «Св. Климент Охридски» - Филиал гр. Благоевград, специалност 
«Начална училищна педагогика». През 2010 г. придобива образователната 
и научна степен „Доктор” в резултат на успешно защитен дисертационен 
труд на тема „Допълнителното професионално образование в България от 
Освобождението до 1944 година”. 

Професионалната биография на кандидатката започва през 1981 г. 
като учител в СУ „Васил Левски” гр. Ветово, а от 1984 г. е на основен 
трудов договор към Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски” . 

 
 



Преподавателска дейност  
Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Светлана Николаева 

включва провеждането на лекции и семинарни упражнения в ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър” по учебните дисциплини, които са основно 
в двете области История на педагогиката и българското образование и 
Методика на обучението по технологии, бит и предприемачество: История 
на педагогиката; История на педагогиката и българското образование; 
Преходът към училищен живот в педагогическите теории; Педагогически 
теории и технологии за овладяване на конструктивно-техническа и битова 
дейност в детската градина, Методика на обучението по бит и технологии 
за ДСОП; Методика на обучението по технологии и предприемачество.  

 
Проектна дейност 
Според  представените документи във връзка с конкурса гл. ас. д-р 

Светлана Николаева е участвала като обучител, наставник или член на 
екипа в 6 национални и вътрешноуниверситетски проекта, които са 
свързани с работа със студенти, квалификация на учители и научно-
изследовтелска дейност. 

 
Членство в научни организации 
Гл. ас. д-р Светлана Николаева членува в Съюза на българските 

учени. 
 
Научна продукция 
Гл. ас. д-р Светлана Николаева е представила за участие 16 

публикации. От тях 5 са публикувани в чужбина, а 2 от публикациите са в 
сп. Педагогика, статиите, на което се реферират в Web of Sience. От 
представените публикации само една е в съавторство – учебникът  
«История на педагогиката и българското професионално образование». 

Разпределението на публикациите, с които кандидатката участва в 
конкурса, по вид и обем е следното: 
 
N Вид на 

публикациите 
авторство Език на публикацията Брой 

публикации 
Брой 
страници 

  Самост В 
съавтор. 

Бълг Англ. Руски   

1 Монографии 2  2   2 453 
2 Студии 1  1   1  



3 Статии 7  5 2  7 46 
4 Доклади 5  1 4  5 16 
5 Учебници  1    1 173 
 Общо 15 1 9 6  16 688 

 
Общият брой на страниците на публикациите е по-голям от този в 

таблицата, защото в предоставените от кандидата документи има описани 
публикации без посочени страници. 

Тематичната насоченост на публикациите, с които гл. ас. д-р 
Светлана Николаева участва в конкурса, съответстват на тематичното 
направление на конкурса. Представената научна продукция е достатъчна 
по вид и обем за участие в конкурса. 

 
Цитирания 
В Справката за изпълнение на минималните национални изисквания 

кандидатката посочва 5 цитирания, с които реализира необходимия брой 
точки. 
 

Публикационните изяви на гл. ас. д-р Светлана Николаева – 
монографии, студии, научни статии, доклади, учебници, я определят като 
специалист с ясно дефиниран, конкретен научен интерес в областта на 
историята на българското образование и по-конкретно историята на 
професионалното образование в България.   

 
II. Оценка на научните и практическите резултати и приноси 
В съдържателен план представената за рецензиране продукция на 

кандидата може да бъде структурирана в следните направления: 1. 
История на земеделското образование в България; 2. История на 
занаятчийското образование в България; 3. Аспекти на професионалното 
образование в исторически контекст и 4. Продължаващо професионално 
образование 

От методологическа и съдържателна гл. т. предложените за 
рецензиране научни публикации се отличават с високо равнище на 
теоретичност, аргументирано с богат фактологичен материал, и 
задълбоченост на интерпретациите. Това е резултат от прецизен и точен 
подбор на изследователския инструментариум, който кореспондира със 
спецификата на историческите изследвания. 



Основно място между публикациите по темата на конкурса заема 
монографията „Земеделското образование в България (1878-1944)», която е 
естествено надграждане на монографията на основата на дисертационното 
изследване «Допълнителното занаятчийско образование в България от 
Освобождението до 1944 година». С тези две изследвания Светлана 
Николаева се утвърждава като специалист в областта на историята на 
професионалното образование. 

 „Земеделското образование в България (1878-1944)» е може би най-
пълното и системно изследване на земеделското образование в България 
през определения период. В него тя анализира както социално-
икономическите фактори, които детерминират политическите решения по 
отношение на земеделското образование, така и цялостното му 
функциониране в съдържателен, функционален, ресурсен и финансов 
аспект. Прилагането на историко-сравнителния подход, дава възможност 
на авторката да «огледа»  професионалното образование в европейския 
опит, с което се постига обективност и пълнота на направените изводи и 
заключения 

С това задълбочено и систематизирано изследване, разработено на 
основата на издирен и подбран изворов материал, се обогатява историята 
на българското образование и се подпомага съвременната образователна 
политика в сферата на професионалното образование.  

Изследователски интерес кандидатката проявява към различни 
аспекти на професионално образование в исторически контекст –   
професионално образование на жените, социално подпомагане на 
учениците в професионалните училища, финансово осигуряване на 
професионалното образование, възгледи на обществени дейци за 
образованието. Две от статиите по изброените проблеми са публикувани в 
списание «Педагогика», реферирано в Web of Science, което е атестат за 
високо научно качеството. Установените от авторката образователни идеи 
и решения в исторически контекст са анализирани и развити във връзка със 
съвременното състояние на професионалното образование в България.  

Практическата ценност на историческото изследване е връзката му с 
настоящето и бъдещето и Светлана Николаева го е постигнала с всички 
публикации, предложени за рецензиране. 

Гл. ас. д-р Светлана Николаева е съавтор на учебник по История на 
педагогиката и професионалното образование. Няма да оценявам 
качествата на учебника, но не мога да не отбележа частта, която е за 



обратна връзка и самостоятелна работа. Тестовете, практическите задачи, 
темите за писмени разработки са подбрани много прецизно и са естествено 
продължение на темите в учебника като провокират интереса на 
студентите по изучаваните проблеми. 

Приносите на гл. са. д-р Светлана Николаева могат да се откроят 
преди всичко в: 

1. Обогатяване на историята на българското образование чрез 
цялостно историко-педагогическо изследване на земеделското 
образование в България е периода 1878-1944. 

2. Изследване на европейския опит в развитието на 
професионалното образование през втората половина на 19. и 
началото на 20. Век. 

3. Анализиране на историческия опит в развитието на 
професионалното образование в България в  контекста на 
съвременната образователна политика. 

   
III. Заключение 
Представената научната продукция покрива минималните 

национални изисквания и по обем и качество отговаря на академична 
длъжност «доцент».  Убедена съм, че са налице всички основания гл. ас. д-
р Светлана Ганева Николаева да бъде избрана за «Доцент» ” в област 
на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското 
образование) в ЮЗУ «Неофит Рилски» – гр. Благоевград. 

 
 
 
15. 10.2019       ……………………….. 
В. Търново       проф. д-р М. Михова 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPINION 
 

by Prof. Dr. Marinela Velikova Mihova, VTU “St. St. Cyril and Methodius ” 
for the works of  Asst. Prof. Svetlana Ganeva Nikolaeva 

in connection with participation in a competition announced in the State Gazette No. 52 
/ dated 02. 07. 2019. 

for the academic position "Associate Professor" in 
Higher Education Area 1. Pedagogical Sciences; Professional area 1.2. Pedagogy 

(History of Pedagogy and Bulgarian Education) 
 

The opinion was prepared in accordance with a written order N 1406 / 28. 08. 2019 of 
the Rector of SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad and decision at the first meeting of the 
scientific jury of 13. 09. 2019.  

In the announced competition for occupation of the academic position "Associate 
Professor" in the professional field 1.2. Pedagogy (History of Pedagogy and Bulgarian 
Education) the only candidate is Asst. Prof.   Svetlana Ganeva Nikolaeva - Lecturer at the 
Faculty of Pedagogy SWU "Neophyte Rilski" - Blagoevgrad. The submitted documents 
correspond to the announced competition. 

 
Applicant general information 
Svetlana Nikolaeva has many years of teaching and research experience. 

She was born on 07. 12. 1958. She graduated University of Sofia “Kliment Ohridski - Branch 
of Blagoevgrad in 1981, specialty “Elementary school pedagogy”. She is PHD of Education 
since 2010 as a result of a successfully done dissertation on a topic "Additional vocational 
education in Bulgaria since the Liberation until 1944". 
Her professional biography began in 1981 as a teacher and she has become a lecturer in 
South-West University "Neofit Rilski"- Faculty of Pedagogy since 1984. 

 
Teaching 
The teaching activity of Asst. Prof. Svetlana Nikolaeva includes lectures and seminars 

in two scientific areas History of Pedagogy and Bulgarian Education and Methodology of 
Teaching in Technology, Life and Entrepreneurship. 

 
Project activity 
Asst Prof. Svetlana Nikolaeva has participated as a trainer, mentor or team member in 

6 national and intra-university projects related to student work, teacher qualification and 
research. 

 
Membership in scientific organizations 
Asst. Prof.  Svetlana Nikolaeva is a member of the Union of Bulgarian Scientists. 
 
Scientific production 
Asst. Prof. Svetlana Nikolaeva has partisipated in the competition with 16 

publications. Five of them have been published abroad and 2 of them have been published in 



journal Pedagogy, abstracted in Web of Science. Only one of the presented publications is co-
authored - the textbook “History of Pedagogy and Bulgarian Vocational Education”. 

The distribution of publications with which the candidate participates in the 
competition by type is as follows: 
 
N Type of 

publication 
authorship Language of the 

publication 
Number of 
publications 

Number of 
pages 

  author co-author BG ENG RU   
1 Monographs 2  2   2 453 
2 Studios  1  1   1  
3 Articles 7  5 2  7 46 
4 Reports  5  1 4  5 16 
5 Texbooks  1    1 173 
 Общо 15 1 9 6  16 688 

 
Quotations 
In the Reference for the implementation of the minimum national requirements, the 

applicant lists 5 citations with which she realizes the required number of points. 
 
All publications of Svetlana Nikolaeva  - monographs, studies, scientific articles and 

reports, textbooks, define her as a specialist with a clearly defined, specific scientific interest 
in the field of the history of Bulgarian education - the history of vocational education in 
Bulgaria. 

 
Evaluation of scientific and practical results and contributions 
The applicant's publications submitted for review may be structured in the following 

areas: 1. History of agricultural education in Bulgaria; 2. History of craft education in 
Bulgaria;  3. Aspects of vocational education in a historical context;  4. Continuing vocational 
education. From a methodological and substantive point of view, scientific publications of 
Asst. Prof. Svetlana Nikolaeva are characterized with a high level of theoretical grounding, 
many factual materials, and a thorough interpretation. This is the result of a precise and 
accurate selection of the research toolkit, which corresponds to the specifics of historical 
research. 

The monograph "Agricultural Education in Bulgaria (1878-1944)", which is a natural 
extension of the monograph on the basis of the dissertation research "Supplementary Craft 
Education in Bulgaria from the Liberation to 1944", is the main among the publications on the 
topic of the competition. With these two studies, Svetlana Nikolaeva established herself as a 
specialist in the field of the history of vocational education. 

The publication "Agricultural education in Bulgaria (1878-1944)" is perhaps the most 
complete and systematic research of agricultural education in Bulgaria. The author analyzes 
as the socio-economic factors that determine policy decisions regarding agricultural education 
as its overall functioning in a substantive, functional, resource and financial aspect. The 
application of the historical-comparative approach enables the author to compare Bulgarian 



vocational education with European experience, which achieves the objectivity and 
completeness of the conclusions and conclusions drawn. 

This systematic research, developed on the basis of well-researched and selected 
source material, enriches the history of Bulgarian education and promotes the modern 
educational policy in the field of vocational education. 

The candidate has a research interest in various aspects of vocational education in a 
historical context - vocational education for women, social assistance to students in vocational 
schools, financial support for vocational education, views of public figures on education. Two 
of the articles on these issues were published in the journal Pedagogy, abstracted in Web of 
Sience, which is a certificate of high scientific quality. The educational ideas and decisions 
established by the author in a historical context have been analyzed and developed in 
connection with the current state of vocational education in Bulgaria. 

The practical value of historical research is its relation to the present and the future 
and Svetlana Niklaeva has achieved it with all publications, suggestions for review. 

Svetlana Nikolaeva is a co-author of a university textbook „History of Pedagogy and 
Vocational Education”. I will not review the quality of the textbook content, but I want to 
underline this part which is for feedback and independent student work. The tests, the 
practical tasks, the topics for historical researches are selected very precisely and are a natural 
continuation of the topics in the textbook, provoking the students' interest in the problems 
studied. 

Contributions: 
1. Enriching the history of Bulgarian education through a comprehensive historical 

and pedagogical study of agricultural education in Bulgaria is the period 1878-
1944. 

2. Analyzing European experience in the development of vocational education in the 
second half of the 19th and early 20th centuries. 

3. Analyzing historical experience in the development of vocational education in 
Bulgaria with the idea how to solve the same problems today. Linking the past 
with the present.  

 
Conclusion 
 
The presented scientific production meets the minimum national requirements and in 

terms of volume and quality corresponds to the required academic position of “Assistant 
Professor”. I am convinced that there are all the grounds Svetlana Ganeva Nikolaeva to be 
elected Associate Professor in Higher Education Area 1. Pedagogical Sciences; 
Professional area 1.2. Pedagogy (History of Pedagogy and Bulgarian Education) at 
South-West University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. 

 
 
15.10.2019.       …………………………. 
       Prof. Marinela Mihova PhD 
 
 


