
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова член на 

научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 52 от 

02.07.2019 година 

Кандидат: Светлана Ганева Николаева 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Научната продукция, с която гл. ас. д-р Светлана Николаева участва 

в обявения конкурс, отговаря на научната специалност и неговата 

специфика. Тя обхваща общо 15 публикации, от които 2 монографии; 1 

студия (под печат); 1 учебник (в съавторство с Й. Колев), 12 статии – 3 от 

които в реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация (Web of Science Core Collection и Scopus), 6 са на чужд 

език. Посочените публикации отговарят на минималните национални 

изисквания и на националните наукометрични показатели за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. Те са индикатор за  активността и 

интересите на кандидата. 

С изключение на една публикация (статия №8 от списъка – свързана 

с културно-образователния туризъм) всички останали са концентрирани в 

областта на професионалното образование. Тази изключително голяма 

тематична концентрация е както позитив, така и негатив. Позитив е защото 

предпазва автора от фрагментарност и разнопосочност в 

изследователските му търсения и е гаранция за пълнота и задълбоченост 

при представяне на авторските тези и аргументи. Поради тази причина 

авторовите проникновения се отличават с обозрима насоченост и 



дълбочина. Негатив е защото значително ограничава изследователския 

периметър. Като позитив могат да се изтъкнат и следните факти: 1. 

представените за рецензиране статии не повтарят съдържанието на 

монографиите; 2. във всички публикации е намерен разумният баланс 

между достъпност на езика и научния стил. 

Монографията „Земеделското образование в България (1878 – 1944)“ 

е основният хабилитационен труд. Представеният монографичен труд е 

завършена авторска концепция, в която са потърсени и представени 

аргументирано концепциите и възгледите свързани с разглежданата 

проблематиката. Представените възгледи за земеделското образование са 

пречупени през призмата на всички дименсии свързани с професионалното 

образование. Изведените и коментирани постановки обострят погледа и 

възприятията към някои съвременни несполуки в образованието, които 

могат да се превърнат във фундамент при търсене на възможности за 

тяхното преодоляване. Стилът и езикът са научно издържани. 

В литературната справка са посочени 115 източници, 11 от тях са 

архивни материали от фондовете на Централен исторически архив и 

Държавните архиви в Благоевград, Бургас, Враца, Перник и Русе; 27 

публикувани документи, които включват закони, устави, правилници, 

отчети, стенографски дневници; 77 литературни източници. Това е 

предпоставка авторът достатъчно добре да обоснове, да аргументира и 

защити тезите си.  

Монографията „Допълнителното занаятчийско образование в 

България от Освобождението до 1944 година“ е публикувана на основата 

на защитен дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“. Тя е на високо професионално равнище и показва 

детайлно познаване на различните страни на разглежданата проблематика.  

Двете монографии са добре структурирани. В тях са представени 

актуални (за разглеждания период) за професионалното образованието 



проблеми, анализирани са значимите тенденции. Тук трябва се подчертаят 

пресечни точки между тях, интегративният им характер и приносна 

стойност. 

Като цяло научната продукция на Светлана Николаева се отличава с 

висока степен на тематична концентрация, съдържателна актуалност и 

професионална задълбоченост. В тях е демонстрирана научна 

компетентност, прецизност, добросъвестност. 

Научните трудове, с които гл. ас. д-р Светлана Николаева участва в 

конкурса са лично нейни изследвания и постижения. Направеният в тях 

съдържателен анализ на теории и практики в областта на професионалното 

образование, тяхното характеризиране и съпоставяне разкрива и доказва 

възможностите за позитивна промяна в тази сфера. Оценката ми за 

научните трудове на гл. ас. д-р Светлана Николаева е положителна.  

Цитиранията, свързани с публикациите на гл. ас. д-р Светлана 

Николаева са 5 (традиционно отчетени). Те са от лица извън авторските 

колективи, в които участва Светлана Николаева и са в периода 2015-2019 

година.  

II. Оценка на научните и на практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса 

творческа продукция 

Приемам научните приносите, направени чрез самооценката на гл. 

ас. д-р Светлана Николаева. Те са адекватни и обективни. 

III.  Критични бележки и препоръки 

Гл. ас д-р Светлана Николаева разполага със значителен  опит в 

преподаването в сферата на университетското образование (35 години) и с 

богат познавателен опит в областта на историко-педагогическото познание 

затова е препоръчително в бъдещата си работа да разшири 

изследователския си периметър. 

IV. Заключение 



Смятам, че кандидатът отговаря на условията и реда за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по Закона за развитие на академичния 

състав в Република България. Към тях ще добавя удовлетворяването и на 

следните критерии: 

 голям опит в преподавателската дейност; 

 центрираност на научните интереси; 

 важни качества на кандидата – компетентност, инициативност, 

комуникативност, иновативност. 

Направеният анализ на преподавателската, изследователската и 

научната дейност, както и представената справка за съответствие с 

наукометричните показатели за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, представят Светлана Ганева Николаева като добър 

професионалист, целенасочен и добросъвестен изследовател, с устойчиви 

научни интереси. Кандидатът в конкурса изпълнява минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Нямам съмнение за плагиатство в научния труд и публикациите. Идеите, 

развити в представените публикации, приносите на автора в сферата на 

историко-педагогическото познание, академичната и 

научноизследователска дейност на гл. ас. д-р Светлана Николаева ми дават 

основание да дам своето  положително заключение и да препоръчам на 

Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на 

Факултета по педагогика за избор на гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева 

на академичната длъжност „доцент“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по 

професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и 

българското образование). 

 

Дата: 07.10.2019 г.                  Член на журито: проф. д-р Наталия Витанова 

                                                                    Подпис: 

 



Southwestern University "Neofit Rilski" 

 

OPINION 

 

by Prof. Natalia Ivanova Vitanova-Marinova, PhD, Member of the Scientific 

Jury in the Contest for the Occupation of the Academic Position Associate 

Professor, announced by SWU "Neofit Rilski" in SG. pcs. 52 of 02/07/2019 

Candidate: Svetlana Ganeva Nikolaeva 

 

I. Summary data on the applicant's scientific production and activities 

The scientific  research with which Assistant Professor Svetlana 

Nikolaeva participates in the announced competition, corresponds to the 

scientific field and its specificity. It covers a total of 15 publications, of which 2 

are monographs; 1 paper (under print); 1 textbook (co-authored with Y. Kolev), 

12 articles - 3 of which in referenced and indexed world-famous databases of 

scientific information (Web of Science Core Collection and Scopus), 6 are in a 

foreign language. These publications meet the minimum national requirements 

and national scientometric indicators for occupying the academic position of 

"Associate professor". They are an indicator of the applicant's activity and 

interests. 

With the exception of one publication (article # 8 on the list - related to 

cultural and educational tourism), all the others are in the field of vocational 

education. This extremely strong thematic focus is both positive and negative. It 

is positive because it prevents the author from fragmentation and divergence in 

her scientific searches, and is a guarantee of completeness and thoroughness 

when presenting the author's theses and arguments. For this reason, the author's 

insights are distinguished by her apparent focus and depth. It is negative because 

it significantly limits the research perimeter. The following facts can be pointed 

out as positive: 1. the articles submitted for review do not copy the content of 



the monographs; 2. a reasonable balance has been found in all publications 

between accessibility of language and scientific style. 

The monograph "Agricultural Education in Bulgaria (1878 - 1944)" is the 

main habilitation work. The presented monographic work is a complete thesis of 

the author, in which the concepts and views related to the discussed problem are 

examined and presented in a reasoned way. The views expressed on agricultural 

education are refracted through the prism of all dimensions related to vocational 

education. The presented and commented formulations sharpen the view and 

perceptions of some contemporary problems in education, which can become a 

foundation when looking for opportunities to overcome them. Style and 

language are scientifically sophisticated. 

The references contain 115 sources, 11 of which are archival materials 

from Central Historical Archives funds and the State Archives funds in 

Blagoevgrad, Burgas, Vratsa, Pernik and Ruse; 27 published documents that 

include laws, statutes, regulations, reports, shorthand logs; and 77 literature 

sources. This is a prerequisite for the author to sufficiently substantiate, and 

defend his thesis.  

The monograph "Supplementary Craft Education in Bulgaria from the 

Liberation to 1944" was published on the basis of a PhD dissertation thesis. It is 

of a high professional level and shows detailed knowledge of the different 

aspects of the subject. 

The two monographs are well structured. They present current (for the 

period under review) problems of vocational education and analyze significant 

trends. The points of intersection between them, their integrative nature and 

value should be emphasized here. 

In general, the scientific production of Svetlana Nikolaeva is 

distinguished by a high degree of thematic focus, meaningful relevance and 

professional depth. The works demonstrate scientific competence, precision and 

integrity. 



The scientific works with which Assistant Professor Svetlana Nikolaeva 

participates in the competition personally her research and achievements. The 

substantive analysis of theories and practices in the field of vocational 

education, their characterization and comparison, reveals and proves the 

possibilities for positive change in this field. My assessment of the scientific 

works of Svetlana Nikolaeva is positive. 

The citations related to Assistant Prof. Dr. Svetlana Nikolaeva’s 

publications are 5 (traditionally reported). They are from persons outside 

authors' teams of which Svetlana Nikolaeva is a member, and are in the period 

2015-2019. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of 

the scientific production submitted for participation in the competition 

I accept the scientific contributions made through the self-assessment of 

Assistant Professor Svetlana Nikolaeva. They are adequate and objective. 

III. Critical notes and recommendations 

Assistant Professor Svetlana Nikolaeva has considerable experience in 

teaching in the field of university education (35 years) and a wealth of cognitive 

experience in the field of historical and pedagogical knowledge, so it is 

advisable to expand her research scope in her future work. 

IV. Conclusion 

I believe that the applicant meets the conditions and procedure 

requirements for occupying the academic position of "Associate Professor" 

under the Law on Academic Staff Development in the Republic of Bulgaria. I 

will add to these the satisfaction of the following criteria: 

• considerable teaching experience; 

• centrality of scientific interests; 

• important qualities of the applicant - competence, initiative, 

communication, innovation. 



The analysis of the teaching, research and scientific activity, as well as the 

information on compliance with the scientific metric indicators for occupying 

the academic position of "Associate Professor" presents Svetlana Ganeva 

Nikolaeva as a good professional, purposeful and conscientious researcher, with 

keen scientific interests. The applicant fulfills the minimum national 

requirements for occupying the academic position of Associate Professor. I have 

no doubts about plagiarism in her scientific work and publications. The ideas 

developed in the presented publications, the author's contributions to the field of 

historical and pedagogical knowledge, academic and research activity of 

Assistant Professor Svetlana Nikolaeva are good reasons to give my positive 

conclusion and recommend to the Scientific Jury to prepare a report proposal to 

the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy for the selection of Assistant 

Professor Svetlana Ganeva Nikolaeva for the academic position of Associate 

Professor at South-West University "Neofit Rilski" in the professional field 1.2. 

Pedagogy (History of Pedagogy and Bulgarian Education).  

 

Date: 10/07/2019                      Member of the Jury: Prof. Natalia Vitanova, PhD 

                                                                                    Signature: 

 

 

 

 

 

 

 


