
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Борислав Гаврилов 

 

по конкурс за избор на доцент в  

професионално направление 2.2. История и археология (Съвременна история)  

към Катедрата по нова и съвременна история на ИФ, СУ „Св. Климент 

Охридски”, обявен в „Държавен вестник”, бр. 82/03.10.2014 г.  

с единствен участник гл. ас. д-р Гергана Георгиева Алексиева 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

            Преди  да  представя  своето  становище  искам да споделя, че  познавам  

научното  и  професионално  развитие  на  колегата  гл. ас. д-р Гергана Георгиева 

Алексиева от момента  на  постъпването й в колегията на Историческия  факултет  

на СУ. През последните осем години, в качеството си на ръководител на 

Катедрата по нова и съвременна история имам и пряк поглед не само върху   

научното й развитие, но  и върху качеството на нейната преподавателска работа. 

            С представените за обсъждане научни трудове гл. ас. д-р Гергана 

Георгиева Алексиева се явява на конкурс за присъждане на академичната  

длъжност „доцент” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по  

обявен конкурс за доцент в професионално направление 2.2 История и  

археология (Съвременна история), обявен в „Държавен  вестник”,  82/03.10.2014 г. 

На обявения конкурс за академичната длъжност „доцент” д-р Гергана Алексиева 

се явява с научна продукция, включваща една монография (Перонизмът: политика 

и идеология), седем статии (общ обем 110 стр.), съ-съставител и редактор на три 

сборника, участник в два научни проекта (член на издателския съвет на ИДПД 

„Диалог Европа” и член на издателския съвет на УКХ „Алма матер”) и 

осемгодишен преподавателски стаж.  

      Научните интереси на гл. ас. Гергана Алексиева са съсредоточени най-вече в 

полето на най-новата история на Испания и страните от района на Латинска 

Америка. Този интерес може да бъде проследен още от нейната докторска 

дисертация: „Демократизация и изграждане на автономните общности в Испания 

(1977 – 1985)”, защитена през 2006 г. Три от представените в конкурса 

публикации (5, 6 и 7) задълбочават нейните проучвания в същата област.  Други 

две публикации (2 и 4) разширяват обсега на академичните дирения на кандидата, 

навлизайки в проблеми от испанската история през 60-те и 30-те години на ХХ в. 



Две от публикациите (1 и 3) са посветени на една нова тема, свързана с историята 

на Аржентина и личността на Хуан Доминго Перон и Евита Перон.   

       В представената за участие в конкурса монография: „Перонизмът: политика и 

идеология”, ВТ, 2014, гл. ас. Гергана Алексиева ни поднася задълбочено 

изследване на едно от най-интересните и противоречиви политически движения в 

съвременната история на южноамериканския континент. Колегата Алексиева 

изследва период, белязан с бурни събития, върхът на които е изгнанието на Перон 

след 1955 г., когато с преврат на власт идват военните и последвалите въоръжена 

съпротива и бунтове. 

       В  заключение искам да  отбележа, че кандидатът гл. ас. Гергана Алексиева  

участва в конкурса с научна продукция, която съответства  на неговата 

професионална тематтика и направление. Научната продукция е актуална и е  

разработена на високо научно равнище, а приносите са достатъчнни за заемането  

на академичната длъжност „доцент”. Що се отнася до учебно-преподавателсската 

дейност, гл. ас Гергана Алексиева се изявява като ерудиран и компетентен  

преподавател, което се доказва от цялата й академична кариера и качеството на 

публикациите. 

Със своята научна продукция и учебно-преподавателска работа кандидатът   

в конкурса, гл. ас. Гергана Алексиева удовлетворява законовите изисквания за  

заемане на академичната длъжност „доцент”. Всичко това ми дава основание да 

гласувам положително за кандидатурата на гл. ас. д-р Гергана Алексиева за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в научно направление 2.2. История и 

археология (Съвременна история). 

 

 

София, 03. 02. 2015 г.      ..................................................... 

проф. д-р Борислав Гаврилов 

  


