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СТАНОВИЩЕ1 

от проф. д.н. Андреана Ефтимова, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 42/12.05.2020 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участниците в 

конкурса 

Кандидат № 1. Биляна Божинова Тодорова 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Конкурсът е с единствен кандидат д-р Биляна Тодорова, която е 

представила своята научна и академична дейност от назначаването си през 

2006 г. на щатно асистентско място в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Оттогава д-р 

Тодорова е публикувала 3 монографии, 2 учебника и  51 статии в научни 

списания и сборници у нас и в чужбина на български, руски и английски 

език. Основни области на нейния научен интерес са свързани със 

социолингвистиката, със стилистиката и в частност с медиастилистиката и 

с обучението по български език като чужд. Вниманието й е трайно 

насочено в последните години към интернет платформите за споделяне, 

каквито са социалните мрежи и социалните медии, но не пренебрегва и 

традиционната прескомуникация. Специфика на изследователския й 

ракурс е прилагането на мултидисциплинарен подход към медийната реч, а 

това показва отличната й подготовка и познаване на новостите в 

различните езиковедски дисциплини, благодарение на което тя умело и с 

лекота анализира различни страни на езиковите явления в интернет 

                                                             
1 Забележка: Обемът на становището да не надвишава 2-3 страници за един кандидат, с размер 

на шрифта - 14, шрифт –Times New Roman , междуредие 1,5. Изготвят се становища за всички 

кандидати по азбучен ред. 



комуникацията – фонетични и фонологични, граматични, 

словообразувателни, лексикални, текстолингвистични, стилистични. За 

развиването на този комплексен поглед към изследваните речеви явления 

спомагат и лекциите и семинарните занятия по съвременен български език, 

стилистика, морфология, синтаксис, лингвистика на текста, методика на 

българския език като роден и чужд и пр., които д-р Тодорова е водила от 

2006 г. насам, а и преди това като хоноруван асистент. Тя е разработила 

повече от 9 курса за бакалавърски и магистърски програми. 

Участието на д-р Биляна Тодорова в научната комуникация се 

изразява в представянето на доклади по проблемите, по които работи, на 

около 50 научни конференции и кръгли маси у нас и в чужбина (Полша, 

Русия, Унгария, Украйна, Италия и др.). Освен това рецензиите и 

хрониките на д-р Тодорова представляват отзвук на най-новите 

изследвания и научни форуми в областта на лингвистиката. Активността 

на кандидатката в научния обмен се поддържа от специализациите й в 

Полша, Чехия и Великобритания; от участието й в 12 общофакултетски, 

национални и европейски проекта; от членството й в 6 редколегии на наши 

и чужди списания, някои от които реферирани, както и на сборници; от 

присъствието й в 4 международни научни организации и в експертни 

групи за оценяване на учебното съдържание на учебници по български 

език като роден. Д-р Биляна Тодорова се е постарала резултатите от 

научните й изследвания да достигнат до неспециализираната аудитория 

чрез медиите.  

Въз основа на всичко изброено дотук смятам, че д-р Биляна 

Тодорова покрива и дори надскача изискванията за придобиването на 

академичната длъжност „доцент“. 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция  

В конкурса кандидатката се представя с една монография, едно 



учебно помагало и 18 статии. Монографията „Лингвистични особености 

на компютърно опосредстваната комуникация“  (Благоевград: УИ 

„Неофит Рилски“, 2015) повдига важните теоретични и понятийни 

проблеми за влиянието на средата върху общуването, за жанровите 

трансформации, до които води това влияние, за хибридния характер на 

общуването в интернет и др. Авторката изразява скепсис по отношение на 

генерализацията на определението на общуването в интернет като писмена 

устност, тъй като осъзнава, че това общуване не е еднородно и не е винаги 

неформално. Затова паралелът на неформалното писмено общуване с 

устното общуване невинаги е възможен. Б. Тодорова обсъжда 

разграничението устно – разговорно, като приема съществуването и на 

писмени, и на устни разговорни жанрове – нещо, за което настоявам и аз в 

свои статии. В типологиите на жанровете отчетливо е поставен и друг 

съществен проблем – за границите между частното и публичното 

общуване, както и между онлайн и офлайн средата, чието размиване се 

обсъжда във връзка с настъпилите промени в езиковата употреба. Типично 

социолингвистичният проблем за женското и мъжкото говорене, за 

стереотипите в речевото поведение според пола е поставен заради 

разколебаването на модела в социалната мрежа.  

Емпиричната част на монографията представя формално-

граматичните, лексикалните, словообразувателните и стилистичните 

особености на компютърно опосредстваната комуникация с много 

примери, като по този начин книгата се превръща в комуникативна 

граматика на общуването в интернет. 

Учебното помагало „Стилистика. Бележки и практически 

упражнения (учебно ръководство)“ (Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 

2016) е продължение на усилията на д-р Биляна Тодорова да създаде пълен 

комплект от помагала по българска стилистика за студентите от 

филологическите, но и от други специалности. Предишната й книга 



„Стилистика на българския език“ (Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 

2014), която съм рецензирала, представя конотативните възможности на 

езиковите равнища и не разглежда подробно функционалните стилове, тъй 

като авторката поддържа мнението, че „функционалностиловата 

деференциация има нужда от осъвременяване, от преразглеждане на 

мястото и обхвата на стиловете”, защото „в традиционните медии и във 

виртуалната сфера възникват много нови текстове, които обогатяват 

жанровото разнообразие на вече съществуващите стилове” (с. 8). В 

помагалото обаче авторката разглежда функционалните стилове и техните 

жанрови системи, като явно следва посоката за „ъпдейтване“ на 

информацията за тях.  

Помагалото на д-р Биляна Тодорова отразява най-новите 

постановки, залегнали в бързо развиващите се напоследък изследвания 

върху стила на масовата комуникация и разговорния стил и 

разговорната/устната реч на водещи български специалисти. Наличието на 

упражнения след представянето на всеки стил е гарант за затвърждаването 

на познанията, придобити от теоретичното описание. 

Кандидатката представя и 18 статии по проблемите, засегнати в 

монографията и помагалото. Те показват, че убедително е апробирала 

хипотезите си и е заявила позиците си на научни форуми. 

Оценка на научните резултати и приноси на кандидата, като се 

заяви ясно какъв е характерът им: 

♦♦♦ нови теории, хипотези, методи и др. 

- Лансира се тезата, че стиловете и жанровите им системи се 

нуждаят от преосмисляне, допълване и осъвременяване заради 

протичащите обществени и комуникационни промени, които водят до 

хибридни форми на общуване, до нови и непознати речеви феномени. 

♦♦♦ обогатяване на съществуващи знания 

- Цялостно описание на езиковите особености на 



компютърно опосредстваната комуникация; 

- Групиране на речевото поведение на една социална 

група в конкретна социална роля – майчинството – в интернет среда; 

♦ приложение на научни постижения в 

практиката и реализиран ефект (педагогически, 

икономически и др).  

- Помагалото по стилистика чрез включването на четири теста с 

по 35 въпроса създава необходимите аналитични умения, които са 

задължителни при редактирането и коригирането на текстове от всички 

жанрове в петте стила. 

II.  Критични бележки и препоръки 

В помагалото по стилистика се следва възприетото название 

публицистичен стил, като в скобки е въведено по-конкретизиращото 

медиен. Струва ми се, че може да се потърси по-подходящо за 

съвременната среда название, което да включва различните платформи и 

форми на масова комуникация.  

III.  Заключение 

Заради демонстриран устойчив и задълбочен интерес към КОК, 

заради изследователската смелост за проучване на комуникацията в бързо 

променящата се интернет среда, заради приносните страни на 

изследванията и активната академична и научна дейност оценявам високо 

научната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Биляна Тодорова и 

смятам, че са изпълнени всички условия на конкурса. 

IV. Общо заключение и подреждане на кандидатите 

Убедено предлагам на уважаемото жури да присъди академичната 

длъжност „доцент“ на гл. ас. д-р Биляна Божинова Тодорова.  

 

Дата: 10.08.2020 г.  Член на журито: 

       Проф. д.н. Андреана Ефтимова 



Southwestern University "Neofit Rilski" 

OPINION 

by Prof. Andreana Efftimova, DSc. 

member of the scientific jury in the competition for the academic position 

of Associate Professor, announced by SWU "Neofit Rilski" in State newspaper, 

issue 42/12.05.2020 

Regarding the scientific, applied scientific and professional academic 

activity and production presented by the participants in the competition 

Candidate № 1. Biliana Bozhinova Todorova 

I. Summarized data on the candidate’s scientific production and 

activity 

The only candidate in the competition is Dr. Biliana Todorova who has 

demonstrated her scientific and academic activities since her appointment in 2006 

for the full-time assistant position at SWU "Neofit Rilski". Since then, Dr. 

Todorova has published 3 monographs, 2 textbooks and 51 articles in scientific 

magazines and local and foreign compilations in Bulgarian, Russian and English. 

Her main research interests are related to sociolinguistics, stylistics and 

specifically media stylistics, as well as to teaching Bulgarian as a foreign 

language. In recent years her attention has been permanently focused on online 

networking platforms, such as social networks and social media, yet she does not 

neglect traditional press communication. The specificity of her research 

perspective is the application of a multidisciplinary approach to media speech, 

and this shows her excellent preparation and knowledge of innovations in various 

linguistic disciplines, thanks to which she skillfully and easily analyzes different 

aspects of linguistic phenomena in the Internet communication - phonetic and 



phonological, grammatical, word-formational, lexical, textual, stylistic. The 

lectures and seminars on modern Bulgarian language, stylistics, morphology, 

syntax, text linguistics, methodology of the Bulgarian language as a native and a 

foreign language, etc., which Dr. Todorova has conducted, have also helped 

develop this complex view of the studied speech phenomena since 2006, as well 

as the ones she conducted before that as a part-time assistant. She has introduced 

more than 9 courses for bachelor's and master's programs. 

 

Dr. Biliana Todorova's participation in this scientific communication is 

expressed via the presentations of reports on the problems she works on at about 

50 scientific conferences and round tables in Bulgaria and abroad (Poland, Russia, 

Hungary, Ukraine, Italy, etc.). In addition, Dr. Todorova's reviews and chronicles 

are reflections of the latest studies and scientific forums regarding linguistics. The 

candidate's activity in scientific exchange is supported by the many 

specializations in Poland, the Czech Republic and the United Kingdom; by her 

participation in 12 general faculty, national and European projects; by her 

membership in 6 editorial boards of Bulgarian and foreign magazines, some of 

which referred, as well as various collections; by her presence in 4 international 

scientific organizations and in professional groups for assessment of the 

educational content of textbooks studying Bulgarian as a native language. Dr. 

Biliana Todorova has done her best for the results of her research to reach the non-

specialized audience through the media.  

Based on the above mentioned, it is my view that Dr. Biliana Todorova 

meets and even exceeds the requirements for the acquisition of the academic 

position of "Associate Professor". 

 



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

the creative production submitted for participation in the competition 

In the competition the candidate is presented with a monograph, a study guide and 

18 articles. The monograph "Linguistic Aspects of Computer-Mediated 

Communication" (Blagoevgrad: South-West Univ. Publ. House, 2015) raises 

important theoretical and conceptual issues about the influence of the setting on 

communication, the genre transformations that lead to this influence, the hybrid 

nature of online communication, etc. The author is skeptical about the 

generalization of the definition of online communication as a written type of oral 

communication, as she realizes that this communication is not homogeneous and 

is not always informal. For that reason, the parallel between informal written 

communication and oral communication is not always possible. B. Todorova 

discusses the distinction between oral and conversational communication, 

accepting the existence of both written and oral conversational genres - something 

I myself insist on in articles of my own. There is clearly another significant 

problem in the typologies of the genres - the problem concerning  the boundaries 

between private and public communication, as well as between the online and 

offline environment, the blurring of which is discussed in connection with the 

changes in the use of language. The quintessential sociolinguistic issue of female 

and male speech, of the stereotypes in speech behavior according to gender, is 

posed because of the uncertainty of the model in the social network.  

The empirical part of the monograph presents the formally grammatical, lexical, 

word-formational and stylistic features of computer-mediated communication 

with many examples and thus the book becomes a type of communicative 

description of online communication. 

 

The study guide "Stylistics. Notes and Exercises (Study Guide)” 

(Blagoevgrad: South-West Univ. Publ. House, 2016) is a continuation of the 

efforts of Dr. Biliana Todorova to create a complete set of textbooks on Bulgarian 



stylistics for Philology students, as well as those in other programmes. Her 

previous textbook "Stylistics of the Bulgarian Language" (Blagoevgrad: UI 

"Neofit Rilski", 2014), which I reviewed, presents the connotative possibilities of 

the language levels and does not discuss in detail the functional styles, as the 

author maintains that "the functional stylistic differentiation is in need of updating 

and reconsidering the place and scope of the styles ”, because “many new texts 

appear in the traditional media and in the virtual reality that enrich the diversity 

of genres of the already existing styles” (p. 8). In the study guide, however, the 

author examines the functional styles and their genre systems, apparently 

following the direction of "updating" the information about them. The study guide 

by Dr. Bilyana Todorova reflects the latest productions embedded in the rapidly 

developing recent research on the style of mass communication and 

conversational style, and the conversational/oral speech of leading Bulgarian 

specialists. The presence of exercises after each stylistic characteristic is a 

guarantee for the attestation of the knowledge acquired from the theoretical 

description. The candidate also presents 18 articles on the issues covered in the 

monograph and the study guide. They show that she has convincingly tested her 

hypotheses and stated her positions in scientific forums. 

 

Evaluation of the scientific results and contributions of the candidate, 

stating clearly what the nature of said contributions is: 

♦♦♦ new theories, hypotheses, methods, etc. 

- The thesis that styles and their systems of genres need to be rethought, 

completed and updated due to the ongoing social and communication 

changes that lead to hybrid forms of communication, to new and unknown 

speech phenomena is launched. 

♦♦♦ enrichment of existing knowledge 

- Complete description of the linguistic features of computer-mediated 

communication; 



- Grouping the speech behavior of a social group in a specific social role – 

motherhood - in the online environment; 

♦ application of scientific achievements in practice and achieved effect 

(pedagogical, economic, etc.). 

- The Stylistics study guide, by including four tests with 35 questions each, 

helps obtain the necessary analytical skills, which are mandatory when 

editing and correcting texts of all genres in the five styles. 

 

II. Critical remarks and recommendations 

The Stylistics study guide uses the standard term “journalistic style”, 

while the more specific “media” style is introduced in brackets. It seems to me 

that a name more appropriate to the modern environment can be sought, one which 

would include the various platforms and forms of mass communication. 

III. Conclusion 

Owing to the demonstrated sustainable and in-depth interest in computer-

mediated communication, the investigative courage to study communication in 

the rapidly changing online environment, the contributions of research and active 

academic and scientific activity, I highly appreciate the scientific and educational 

activity of Dr. Biliana Todorova and I believe that all the conditions of the 

competition are met. 

IV. General conclusion and ranking of the candidates 

I’d like to strongly suggest to the esteemed jury to appoint the academic 

position of "Associate Professor" to Dr. Bilyana Bozhinova Todorova. 

 

 

Date: 10.08.2020.   Member of the jury: 

Prof. Andreana Eftimova, DSc. 
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