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С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Йордан Симеонов Ефтимов,  

Нов български университет, София 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 

Научна област: 2. Хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.1. Филология 

Специалност: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 

Азия и Австралия 

Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

В конкурса за ДОЦЕНТ по Литература на народите на Европа, 

Америка, Азия, Африка и Австралия, обявен в „Държавен вестник“, бр. 52 

от 02.07.2019, стр.57 има един кандидат – гл. ас. д-р Бойка Илиева-

Пензова.  

Критериите за оценка на кандидатурата са значимостта на научната 

продукция на кандидата, както и свързаността й с тематиката на конкурса, 

както и покриването на изискванията за преподавателска дейност. И по 

двата критерия имаме кандидатура, която покрива изцяло необходимите 

равнища за качествена научна и преподавателска дейност. 

 

І. Научно-изследователска дейност  

 

Гл. ас. д-р Бойка Илиева се развива като учен и преподавател изцяло в 

Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя е възпитаник на 

университета, след това аспирант и преподавател в него. Специализира в 

Италия и публикува серия от изследвания върху рецепцията на 

италианската литература в България и формирането на образа на Италия в 

българската култура (сред тях „Образът на другия. Италия и италианците в 
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българските възрожденски учебници по география“ и „Шишманов и 

Ариосто“). През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема 

„Рецепцията на италианската литература в България (Българското 

възраждане и италианската култура)“. Д-р Илиева е автор на около 50 

публикации в областта на литературната рецепция. 

За участие в настоящия конкурс Бойка Илиева представя нова 

монография и голям брой статии и студии, много от които по темата на 

конкурса. Основните й научни приноси са в две посоки – в полето на 

превода и рецепцията и в полето на конструирането на образи на другия. 

Двете традиции, в които изследванията й се вписват, са сравнителното 

литературознание (компаративистиката) и имагологията. 

Хабилитационният труд е посветен на литературната и културната 

ситуация от Освобождението до края на Първата световна война. С това 

той се явява продължение на докторския труд, посветен на предходния 

период. Монографията „Вдъхновението Италия. Литературни контексти 

(1878 – 1918)“ се състои от три глави: „Италианската литература в 

България (1878–1918)“, „Вдъхновението Италия в българската литература“ 

и „Интерпретации и съпоставки“. В тя разглежда последователно: 1) 

първите срещи с италианската литература и пътищата на навлизането й у 

нас, 2) вдъхновението Италия като културно преживяване у строителите на 

модерната българска култура Иван Вазов, Константин Величков, Пенчо 

Славейков и Кирил Христов и 3) влиянието на италиански класици като 

Бокачо, Ариосто и Серао върху българското културно въображение. 

 

ІІ. Преподавателска дейност 

 

Преподавателският стаж на Илиева преминава изцяло във 

Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, където тя води 

традиционно свързаните в практиката на висшето образование по 
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филология в България дисциплини „Антична литература“ и 

„Западноевропейска литература“. Нейната преподавателска дейност е 

очевидно свързана с научните й изследвания. 

 

Заключение 

 

Със своята последователна научна дейност д-р Бойка Илиева е заела 

отдавна своето уникално място сред изследователите филолози у нас. 

Впечатлява не само отдадеността й на научния й проект да трасира съдбата 

на италианската литература в превод на български, но и на италианските 

теми в българската литературна традиция. Конкурсът на Катедрата по 

литература на Филологическия факултет на ЮЗУ се нуждае именно от 

кандидат с качествата на гл. ас. д-р Бойка Илиева. Представената за 

конкурса нейна монография е пример за достойно филологическо усилие, а 

справката за преподавателската й дейност напълно отговаря на 

изискванията. Затова с удоволствие давам своя положителен глас, 

подкрепяйки предложението на научното жури, на което съм член, да 

присъди академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 

2.1. Филология – Антична изападноевропейска литература на д-р Бойка 

Илиева. 

 

 

20.10.2019 

 

        Доц. д-р Йордан Ефтимов 
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EXAMINER’S ASSESSMENT 

 

by Dr. Yordan Simeonov Efftimov - Assoc. Prof. at New Bulgarian University, Sofia, 

scientific field 2. Humanities, professional field 2.1. Studies (Theory and History of 

Literature) 

 

member of the Scientific jury for the competition for the academic position 

 

ASSOC. PROFESSOR 

 

in the professional field 2.1. Philology, South-West University “Neofit Rilski”, announced in 

Darzhaven vestnik, issue. 52/02.07.2019, p.57 with sole candidate PhD Boyka Ilieva-

Penzova. 

 

The criteria for evaluating the application are the importance of the applicant's scientific 

output, its relevance to the subject matter of the competition, as well as the coverage of the 

teaching requirements. On both criteria, we have an application that fully covers the required 

levels for quality research and teaching. 

 

I. Research activity 

Boyka Ilieva develops as a scientist and lecturer entirely at Southwestern University “Neofit 

Rilski”. She is a graduate of the university, then a graduate student and a teacher at it. He 

specialized in Italy and published a series of studies on the reception of Italian literature in 

Bulgaria and the formation of the image of Italy in Bulgarian culture (among them “The 

Image of the Other. Italy and the Italians in Bulgarian Revival Textbooks of Geography” and 

“Shishmanov and Ariosto”). In 2005 he defended his doctoral dissertation on the topic 

“Reception of Italian Literature in Bulgaria (Bulgarian Revival and Italian Culture)”. Dr. 

Ilieva is the author of about 50 publications in the field of literary reception. 

To participate in this competition, Boyka Ilieva presents a new monograph and a large 

number of articles and studies, many of which are related to the topic of the competition. Her 

main scientific contributions are in two directions - in the field of translation and reception 

and in the field of constructing images of the other. The two traditions in which her studies fit 

in are comparative literature (comparative studies) and imagology. 
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The habilitation work is dedicated to the literary and cultural situation from the Liberation to 

the end of the First World War. In this way, it is a continuation of the doctoral work devoted 

to the previous period. Monograph “Inspiration Italy. Literary Contexts (1878 - 1918)” 

consists of three chapters: “Italian Literature in Bulgaria (1878-1918)”, “Italy's Inspiration in 

Bulgarian Literature”and “Interpretations and Comparisons”. In it she considers in succession: 

1) the first encounters with Italian literature and the ways of its entry into our country, 2) the 

inspiration of Italy as a cultural experience in the builders of modern Bulgarian culture Ivan 

Vazov, Konstantin Velichkov, Pencho Slaveikov and Kiril Hristov, and 3) the influence of 

Italian classics such as Boccaccio, Ariosto and Serao on Bulgarian cultural imagination. 

 

II. Educational and teaching activities 

Ilieva's teaching experience goes entirely to the Faculty of Philology of the South-West 

University “Neofit Rilski”, where she teaches the disciplines Antique Literature and Western 

European Literature, traditionally related to the practice of higher education in philology in 

Bulgaria. Her teaching activity is clearly related to her research. 

 

Conclusion 

With her consistent scientific work, Boyka Ilieva has long occupied her unique place among 

philological researchers in Bulgaria. She is impressed not only by her dedication to her 

scientific project to trace the fate of Italian literature into Bulgarian, but also of Italian topics 

in the Bulgarian literary tradition. The competition of the Department of Literature of the 

Faculty of Philology at SWU needs exactly a candidate with the qualities of Boyka Ilieva. Her 

monograph presented at the competition is an example of a worthy philological effort, and the 

reference to her teaching activity fully meets the requirements. Therefore, I am pleased to 

voice my positive vote in support of the proposal of the scientific jury of which I am a 

member to award the academic position of ASSOC. PROFESSOR in professional direction 

2.1. Philology - Ancient and Western European Literature by Boyka Ilieva. 

 

20.10.2019     Drafted by: .................................. 

Assoc. Prof. Dr. Yordan Efftimov 


