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СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Ана Георгиева Лулева, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. Бр. 37/ 07.05.2021 

в област на висше образование 2. Хуманитарни науки. Професионално 

направление 2.2. История и археология (Документалистика, 

архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание 

(Архиви на жени)).  

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участничката в конкурса. 

В обявения в Държавен вестник (бр. 37/07.05.2021) конкурс за 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; Професионално направление 2.2. История и 

археология (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. 

историография и източникознание (Архиви на жени)), се е явил един 

кандидат – гл. ас. д-р Нурие Мехмедова Муратова.  

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидатката 

Представените от кандидатката документи отговарят на изискванията 

на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ .  

В настоящия конкурс гл. ас. д-р Нурие Муратова участва с 

хабилитационен труд (монография) и деветнадесет студии и статии, от 

които: шест статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани 

и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (от 

които две в съавторство и с представен разделителен протокол), една студия 

в научно издание, реферирано и индексирано в световноизвестни бази 
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данни с научна информация (в съавторство, с представен разделителен 

протокол); девет статии и доклади, публикувани в нереферирани списания 

с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

(от които две в съавторство и представен разделителен протокол); три 

студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове (от които две в съавторство 

и представен разделителен протокол). 

От предоставената справка за изпълнение на минималните изисквания  

за заемане на академичната длъжност „доцент“ е видно, че гл. ас. д-р Нурие 

Муратова отговаря на изискванията, като надвишава минималния брой 

точки по показател Г – 282,5 (при минимален брой 200), по показател Д – 

120 (при минимален брой 50) и има 60 точки по показател Е (при минимален 

брой за ЮЗУ – 30).  

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

представената за участие в конкурса творческа продукция  

Научните приноси на д-р Муратова са в полето на архивистиката и 

историята на жените. Всяка нейна публикация разкрива непознати или 

малко изследвани преди архиви на жени; проучванията са с широк времеви 

и пространствен обхват – от второта половина на XIX в. до края на периода 

на държавния социализъм; изследвани са архиви, които се отнасят за 

България, Руската империя и Съветски Азербайджан.   

Монографията „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в 

България“, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 

2021, 272 с. има качествата на хабилитационен труд. В него авторката 

разглежда присъствието на жени в архивите (български и чуждестранни) 

като проблематизира понятието за архив от гледна точка на опита на 

жените; включва систематизирана информация за архиви на/за жени в 

системата на българските държавни архиви (в Приложение) и се спира на 
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централния проблем в нейните досегашни изледвания, а именно – 

включване в историята опита на жени, останали „отвъд“ архива - жени, 

които са били изключени от официалния исторически канон и не са 

представлявали интерес за архивно документиране в периода на 

социализма, маргинализирани по етнически, религиозни или политически 

критерии. Разгледаните в четвърта глава „архивни случаи“ на жени, чиито 

истории се реконструират чрез официални архиви и други източници, 

демонстрират по много добър начин необходимостта архивните документи 

да се съчетават с информация, добита с други (етнографски) методи. 

Монографията дава повод за размисъл за официалния архив като важен и 

същевременно ограничен източник на знание за историята на жените – 

качество, произтичащо от същността му на институционализирана памет на 

държавата (и определен политическия режим), на властови инструмент 

(Фуко) и политическа категория (Дерида).    

 Справката за приносите отразява достоверно научните постижения и 

приноси на авторката. 

III.  Критични бележки и препоръки 

 Тъй като основният научен интерес на д-р Муратова е към периода на 

държавния социализъм, бих препоръчала в бъдеще да разшири своята 

аналитична перспектива с изследвания от историческата антропология на 

социализма.  

IV.  Заключение 

Всичко констатирано до тук: точно спазена процедура, съответствие на 

представените документи с изискванията на ЗРАСРБ и правилника за 

приложението му, изпълнение на минималните национални изисквания за 

академичната длъжност „доцент“ в ПН 2.2., наличие на достатъчен брой 

оригинални и приносни научни трудове, липса на данни за плагиатство и 

наличието на достатъчно доказателства за научни приноси и участие в 

научния живот, ми дава пълно основание да дам положителна оценка на 
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научните постижения на гл. ас. д-р Нурие Муратова и да гласувам убедено 

„за“ нейния избор на академичната длъжност „доцент“ в ПН 2.2.  История 

и археология (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. 

историография и източникознание (Архиви на жени)).  

 

 

 

 

30 август 2021 г.                                            доц. д-р Ана Лулева 
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STATEMENT 

 

 

By Assoc. Prof. Dr. Ana Luleva 

Member of a scientific jury on a competition (DV, 37/ 07.05.2021) 

For the election to the academic position ‘Associate Professor’ 

Professional field: 2.2. “History and Archeology (Documental studies, Archival 

studies, Paleography (incl. Historiography and Source studies (Women’s 

Archives))”  

Announced by the Southwestern University “Neofit Rilski”  

 

About: the scientific, scientific-applied and professional-academic activity and 

production presented by the participant in the competition.   

 

The competition for the election to the academic position of Associate Professor 

in the professional field 2.2. “History and Archeology (Documental studies, 

Archival studies, Paleography (incl. Historiography and Source studies 

(Women’s Archives))”, announced in the state gazette (issue 37 of 07.05.2021) 

by the Southwestern University “Neofit Rilski”, received one application – that 

of Assistant Professor Dr. Nurie Mechmedova Muratova 

 

I. Summary of the scientific production and the candidate’s activity 

 

The documents submitted by the candidate meet the requirements of the 

Development of the Academic Staff in Republic of Bulgaria Law and of the 

Rules for its implementation in the Southwestern University “Neofit Rilski”. 

In this competition, Ch. Assistant Professor Dr. Nurie Muratova participates with 

a habilitation thesis (monograph) and nineteen studies and articles, of which: six 

articles and papers published in scientific journals, referenced and indexed in 

world-famous databases of scientific information (two of which co-authored and 

with presented separation protocol), one study in a scientific edition, referenced 

and indexed in world-famous databases with scientific information (in co-

authorship, with presented separation protocol); nine articles and reports 
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published in non-peer-reviewed journals with scientific review or published in 

edited collective volumes (two of which co-authored, with a separation protocol); 

three studies published in unreferenced journals with scientific review or 

published in edited collective volumes (two of which co-authored, with a 

separation protocol). 

From the information provided for the implementation of the minimum 

requirements for holding the academic position of "associate professor" it is 

evident that Ch. Assistant Professor Dr. Nurie Muratova meets the requirements, 

exceeding the minimum number of points on indicator G - 282.5 (with a 

minimum number of 200), on indicator D - 120 (with a minimum number of 50) 

and has 60 points on indicator E (with a minimum number for SWU - 30). 

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

the production submitted for participation in the competition 

The scientific contributions of Dr. Muratova are in the fields of archival studies 

and women's history. Each of her publications reveals unknown or little-

researched women's archives; the studies have a wide temporal and spatial scope 

- from the second half of the 19th century to the end of the period of state 

socialism; archives relating to Bulgaria, the Russian Empire and Soviet 

Azerbaijan are studied. 

The monograph "Women Beyond the Archive. The Invisible Stories of Women 

in Bulgaria”, University Publishing House “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2021, 

272 pp. has the qualities of habilitation work. In it, the author examines the 

presence of women in the archives (Bulgarian and foreign) by problematizing the 

concept of archive from the point of view of women's experience; includes 

information about archives of / for women in the system of Bulgarian state 

archives (in Appendix) and focuses on the central problem in its previous 

research, namely - inclusion in the history the experience of women left "beyond" 
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the archive - women who were excluded from the official historical canon and 

were not of interest for archival documentation in the socialist period, 

marginalized by ethnic, religious or political criteria. 

The "archival cases" of women discussed in Chapter Four, whose stories are 

reconstructed through official archives and other sources, demonstrate in a very 

good way the need to combine archival documents with information obtained by 

other (ethnographic) methods. The monograph provides opportunities for thought 

to the official archives as an important and at the same time limited source of 

knowledge about women's history - qualities deriving from its essence as an 

institutionalized memory of the state (and a certain political regime), an 

instrument of power (Foucault) and a political category (Derida). 

The report on the contributions reliably reflects the scientific achievements and 

contributions of the author. 

III. Critical remarks and recommendations 

Since Dr. Muratova's main scientific interest is in the period of state socialism, I 

would recommend expanding his analytical perspective with research from the 

historical anthropology of socialism in her future studies. 

IV. Conclusion 

The findings so far: exactly followed procedure, compliance of the submitted 

documents with the requirements of ZRASRB and the riles for its application, 

fulfillment of the minimum national requirements for the academic position 

"associate professor" in PF 2.2., the existence of sufficient original and 

contributing scientific papers, lack of data on plagiarism and the presence of 

sufficient evidence of scientific contributions and participation in scientific life, 

gives me full reason to give a positive assessment of the scientific achievements 

of Ch. Assistant Professor Dr. Nurie Muratova and to vote positively her choice 
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of the academic position of "Associate Professor" in PN 2.2. for the needs of the 

Historical Department of the Southwestern University “Neofit Rilski”.  

 

 

August 30th, 2021       Assoc. Prof. Dr. Ana Luleva 

Sofia 


