
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

на проф.д-р Виолета Кирилова Атанасова 

член на научно жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит 

Рилски” в ДВ. Бр. 52/02.07.2019 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участниците 

в конкурса 

Кандидат:  доц.д-р Гергана Христова Дянкова 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Доц. д-р Гергана Дянкова кандидатства за обявения конкурс със 

списък от публикации (общо 65), от които 2 монографии; 2 студии; 57 

статии – 3 от които в реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (Web of Science Core Collection и Scopus), 21 

на чужд език, 19 в съавторство; 4 учебни помагала. Представената 

продукция на кандидата отговаря на  спецификата на професионалното 

направление и научната специалност на конкурса и е в съответствие с 

наукометричните показатели за заемане на академичната длъжност 

„професор“ според ППЗРАСБ. 

Доц.д-р Гергана Дянкова е с дългогодишна кариера на 

университетски преподавател, който се отличава с ерудиция и 



компетентност. Нейната педагогическа дейност включва водене на учебни 

курсове в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“,  подготовка и реализация 

на театрални спектакли в Учебен театър на ЮЗУ, литературни салони в 

Театрален клуб “Viva Akademia” и др. Професионалната й биография се 

допълва с организиране на международни фестивали и научни 

конференции, както и с богатия административен опит, придобит като 

вр.и.д. ръководител на Катедра по театрално изкуство (2003-2004 г.), 

заместник-декан на Факултета по изкуствата (2003-2011 г.) и с експертната 

й дейност като член на Постоянна комисия по хуманитарни науки и 

изкуства при НАОА (2009 – 2012 г.). 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните изследвания на доц.д-р Дянкова са насочени към актуални 

проблеми от областта на педагогическата наука и театралното и словесно-

изпълнителското изкуство. Те се отличават с иновативност, креативност, 

аналитичност, задълбоченост, аргументираност. Авторът демонстрира 

педагогическа компетентност, използва точен и богат език и научен стил, 

който му дава възможност успешно да изложи, обоснове и защити своите 

тези. Научната значимост на представените публикации може да се  

оценява и от представените цитирания – общо 26 броя. 

Основните приноси на кандидата се свеждат до следното: 

 разработена е иновативна педагогическа технология за стимулиране 

на просоциално поведение у детето в предучилищна възраст чрез 

словесно-изпълнителски интерпретации на притчи; 

 разработен е методически алгоритъм за неформално образование, 

както и иновативни професионални умения на учителя за 

междуетническа толерантност в детската градина; 



 разработен е модел на театрална лаборатория за психосоциална 

подкрепа в училищна възраст; 

 разработена е технология на практическа интерактивна 

педагогическа работа с учениците за превенция на вербалните 

агресивни прояви. 

Представената в конкурса научна продукция е резултат от собствени 

проучвания на кандидата и приносите са негови. 

III. Критични бележки и препоръки 

 Експерименталната част в монографията „Словесната 

действеност на учителя и просоциалното поведение на детето“ заема 

относително малък дял в сравнение с теоретичната част. 

IV. Заключение 

Приложената справка за съответствие с наукометричните показатели 

за заемане на академичната длъжност „професор“ води до извода, че 

кандидатът в конкурса изпълнява минималните национални изисквания 

за заемане на тази академична длъжност. След запознаване с 

представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

основните идеи в тях и отчитане на научните приноси, давам своята 

положителна оценка за   научно-изследователската и преподавателската 

дейност на кандидата и препоръчвам на Научното жури да предложи на 

Факултетния съвет на Факултета по педагогика при ЮЗУ “Неофит 

Рилски”  доц.д-р Гергана Христова Дянкова да бъде избрана за 

“професор” в област на висше образование 1.Педагогически науки, 

професионално направление 1.2.Педагогика (Педагогически технологии 

(Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски 

дейности)). 

Дата: 20.10.2019 г.                        Член на журито:    

(проф.д-р Виолета Атанасова)  



South-West University “Neofit Rilski” 

 

 

OPINION 

 

of Prof. PhD. Violeta Kirilova Atanasova 

member of the scientific jury in the competition for the occupation of the 

academic position PROFESSOR, announced by SWU "Neofit Rilski" in the 

State Gazette. No. 52 / 02.07.2019 

 

Subject: Scientific, applied and professional-academic activity and production 

presented by the participants in the competition 

Candidate: Assoc. Prof. PhD. Gergana Hristova Dyankova 

 

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

Assoc. Prof. Gergana Dyankova applied for the announced competition with a 

list of publications (65 in total), of which 2 monographs; 2 studios; 57 articles - 

3 of which are refereed and indexed in world-famous databases of scientific 

information (Web of Science Core Collection and Scopus), 21 in foreign 

language, 19 in co-authorship; 4 study guides. The submitted production of the 

applicant corresponds to the specifics of the professional direction and scientific 

specialty of the competition and is in accordance with the scientific-metric 

indicators for occupation of the academic position of "professor" according to 

RILDASB. 



PhD. Gergana Dyankova has a long career as a university lecturer, distinguished 

by her erudition and competence. Her pedagogical activities include conducting 

courses at Bachelor's and Master's degrees, preparation and realization of theater 

performances at the Southwestern University Theater, literary salons at the 

“Viva Akademia” Theater Club and others.  

Her professional biography is complemented by the organization of international 

festivals and scientific conferences, as well as the extensive administrative 

experience she has gained as a temporarily perfoming Head of the Department 

of Theater Arts (2003-2004), Deputy Dean of the Faculty of Arts (2003-2011) 

and with her expert work as a member of the Standing Committee on 

Humanities and Arts at NEAA (2009 - 2012) .). 

 

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

creative production submitted for participation in the competition 

The scientific researches of Assoc. Prof. Dyankova are focused on current 

problems in the field of pedagogical science and theatrical and verbal-

performing arts. They are characterized by innovativeness, creativity, 

analyticism, thoroughness, reasoning. The author demonstrates pedagogical 

competence, uses accurate and rich language and scientific style, which enables 

her successfully to present, justify and defend her theses. The scientific 

relevance of the submitted publications can be evaluated by the cited 

submissions - 26 in total. 



The main contributions of the applicant are as follows: 

• an innovative pedagogical technology has been developed to stimulate 

prosocial behavior in pre-school children through verbal-performing 

interpretations of parables; 

• a methodological algorithm for non-formal education has been developed, as 

well as the teacher's innovative professional skills for interethnic tolerance in 

kindergarten; 

• a model laboratory for school psychosocial support has been developed; 

• technology of practical interactive pedagogical work with students for 

prevention of verbal aggressive manifestations has been developed. 

The scientific production presented in the competition is the result of the 

applicant's own research and her contributions. 

 

III. Critical notes and recommendations 

• The experimental part in the monograph "The teacher's verbal activity and the 

prosocial behavior of the child" occupies a relatively small proportion compared 

to the theoretical part. 

 

IV. Conclusion 

The attached certificate in accordance with the scientometric indicators for 

occupying the academic position of "Professor" leads to the conclusion that the 

candidate in the competition fulfills the minimum national requirements for 



occupying this academic position. After getting acquainted with the materials 

and scientific works presented in the competition, analyzing the main ideas in 

them and taking into account the scientific contributions, I give my positive 

assessment to the applicant's research and teaching activity and recommend to 

the Scientific Jury to propose to Faculty of Pedagogy Board at South-West 

University “Neofit Rilski” Assoc. Prof. PhD. Gergana Hristova Dyankova to be 

elected “Professor” in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy (Pedagogical Technology (Verbal Performing 

Arts and Verbal Performing Activities)). 

 

Date: 10/20/2019      

Member of the Jury: 

Prof. PhD. Violeta Kirilova Atanasova 
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