
С Т А Н О В И Щ Е

по конкурса за получаване на академичната длъжност “професор” 
по 1.3. педагогика на обучението по история (методика на обучението 
по история), обявен в ДВ, бр. 35/12.04.2013 г., за нуждите на 
Историческия факултет при СУ “Св. Климент Охридски”
с кандидат: доц. д-р Красимира Лазарова Табакова, преподавател в 
Софийски университет
от проф. д-р Цонка Илиева Каснакова – Иванова

В обявения конкурс за професор, по решение и предложение на 
Историческия факултет – доц. д-р Красимира Лазарова Табакова е 
единствен кандидат.

Доц. д-р Красимира Лазарова Табакова е родена на 18.09.1954 
г. Завършва висше образование в Историческия факултет на Софийски 
университет, специалност история през 1977 г. През 1996 г. получава 
образователната и научна степен „доктор”, а през 2006 г.  – научното 
звание „доцент” по Методика на обучението по история. 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
В конкурса за професор по обявената специалност Красимира 

Лазарова Табакова участва с  1 монография,  1 учебник и 14 статии и 
студии, 2 от които са под печат.  

Монографията, под заглавие „Учебникът по история – 
дидактически аспекти” е издадена през 2013 г. Трудът е създаден в 
резултат на задълбочено изследване на съществуващите в България и в 
чужбина проучвания в областта на историческата дидактика. 
Опирайки се и на богатия си опит, доц. Табакова осъществява анализ 
на две равнища – теоретични аспекти на учебника и второ – 
дидактически компоненти и тяхната функция в обучението по история. 
Поставен е заслужен акцент върху проблема за връзката ДОИ – 
Учебни програми и учебник, както и на проблема за дидактическите 
компоненти в учебника – историческите документи и тяхното 
многообразие, понятията и различните видове изображения.

Изследването е цялостно, задълбочено и изключително 
професионално разработено.

Учебникът „Методика на обучението по история. Курс 
лекции (под печат) е най-модерното изследване в България в областта 
на историческата дидактика. То е позиционирано в два големи 
тематични кръга – Теоретични основи на обучението по история, 



включващ седем лекции и Технологични аспекти на обучението. 
Включването на класически и съвременни модели на обучение прави 
учебника интересен, провокативен и много полезен.

Студиите и статиите на доц. Табакова са разграничени в две 
области – Дидактика на историята (8 бр., 1 от които е под печат) и 
исторически изследвания (6 бр., едно от тях – под печат).

В тези научни текстове авторът разглежда актуални проблеми на 
обучението по история и различни исторически събития или личности. 
Дидактическите изследвания заемат важно място в българската теория 
и практика на обучението по история.

ПРИНОСИ
Като участник в конкурса за професор, според мен, доц. 

Красимира Табакова има  следните приноси:
1. Направено е цялостно задълбочено проучване и експертна 

оценка на действащите в момента учебници по история.
2. Създадена е нова модерна методика на обучението по история.
3. Направен е сравнителен анализ на образователни системи и 

историческо образование в България и други страни.
4. С участието си в различни експертни групи към МОМН, доц. 

Табакова подпомага развитието и усъвършенстването на съвременното 
историческо образование в България.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Красимира Табакова започва преподавателската си 

работа в Историческия факултет на СУ през 1983 година.  

Към настоящия момент тя води 4 курса в бакалавърска степен, 3 
- в магистърска.

Всички научни публикации на Кр. Табакова са свързани пряко с 
работата й на университетски преподавател. 

От 2007 г. до момента тя е и Зам.-декан на Факултета и успешно 
се справя и с административните си задължения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Познавам доц. д-р Красимара Табакова  от 1986 г. и я оценям 

като един добър колега, изследовател и преподавател.
Като имам пред вид:
а. представените за участие в конкурса за професор по 1.3. 

педагогика на обучението по история (Методика на обучението по 
история) научни трудове;

б. качеството на преподавателската й работа



ПРЕПОРЪЧВАМ НА УВАЖАЕМОТО ЖУРИ за конкурса да присъди 
на доц. д-р Красимира Лазарова Табакова научното звание 
„ПРОФЕСОР”.

Дата: 25 юли 2013 г.                              Подпис: ..................................
                                                       проф. д-р Цонка Каснакова - Иванова


