
 

 

                                         С Т А Н О В И Щ Е  

 по обявения конкурс за доцент по 4.4. Науки за земята              

/Политическа и електорална география на публичната власт/, обявен 

в ДВ, брой № 63  от 18 август 2015г. с участник -   единствен кандидат 

: главен асистент д-р по политология Калин Йосифов Йосифов 

Дал становището: проф. дн Димитрина Нанева, член на научното 

жури съгласно решение на Факултетния съвет на ГГФ –   

                             СУ „Св.Климент Охридски“ 

 Кандидатът гл.ас.д-р по политология Калин Йосифов  представя  на научното жури 

систематизиран и съответстващ на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

СУ“Св.Кл.Охридски“/последно изменение – 28.10.2015г./  пълен набор от необходимите 

административни документи, и цялостна„извадка“ на хартиен носител от своите  

научни, и научно-популярни трудове. В тази връзка също е показателен броят и научната 

тематика на лекционните курсове и семинарните занятия, които гл.ас.Калин Йосифов 

провежда със студентите от Геолого-географския факултет- СУ“Св.Кл.Охридски“, а 

именно: 1/ в О/К степен „Бакалавър“ – Етнология, Стопанска история, Нова и най-нова 

история на България; 2/ в О/К степен „Магистър“ – Етнография, Етнически общности, 

Поведенческа и електорална география. Те  представляват значимия аргумент в 

подкрепа на академичния и  интердисциплинарен подход на кандидата към научно-

изследователската и педагогическа практика.  

     В списъка на научните публикации и научни разработки, представени от гл.ас. Калин 

Йосифов за участие в конкурса, са включени по темата на дисертационния му труд , 

защитен в 2002г.,   публикуваните въз основа на него две монографии- „Тоталитарното 

насилие в българското село/1944-1951/“,1999г. и „Тоталитаризмът в българското 

село/хроника на насилието/“,2003г..Третата монография на кандидата- „Седмо и шесто 

Велико народно събрание- политико-исторически и политико-географски анализ“-

2012г.,е вече напълно различаваща се от тях според предмета на научния анализ.Тя е 

доказателство за достигната академична зрялост от автора  и обобщава 

методологическите изисквания за интердисциплинарност на изследователския  подход 

- в нея успешно са „преплетени“политико-географското, 

историческото,политологичното и електорално-географското начало. В този смисъл 

монографията напълно съответства и на тематичния профил на обявения конкурс, в 

който участва кандидатът.  

       Общо гл.ас. Калин Йосифов представя 16 научни разработки -3 самостоятелни 

монографии, 3 книги – сборници,  в качеството си на техен съставител,  1 студия, 4 

статии по темата на дисертационния си труд, и 5 статии, анализиращи политико-



 

 

географска проблематика - всички  публикувани в специализирани научни издания като 

Годишник на СУ, ГГФ, книга 2-География тт.107 и 108, сп.“Геополитика“ и др., В 

списъка на публикации на кандидата са включени също над 35 научно-популярни 

статии, написани въз основа на документи и източници от архивите. Те са в по-голямата 

си част, според тематичната си насоченост,  своеобразно „огледало“ на първото 

десетилетие на българския преход след 1989г.  От друга страна тези статии 

демонстрират  активната гражданска позиция на гл.ас Калин Йосифов към 

историческите и политически особености на процеса, отнасящ се  до установяване на 

демократичните стандарти в обществото ни.  

   Гл.ас.Калин Йосифов е публикувал 2 рецензии на книги, един предговор и един увод 

към книги с различна проблематика; така по безспорен начин  количественят критерий-

брой на публикациите на кандидата, се превръща в качествен показател за широките 

граници на научните му интереси, надхвърлящи рамките на политологичния анализ и 

най-вече търсещи „симбиозата“ с проблемите на политическата и електорална 

география, т.е. в полето на професионалното му преподавателско поприще. Солидно 

научно доказателство в тази посока предоставя анализът, проведен в монографията 

„Седмо и Шесто Велико народно събрание“/2012/; въз основа на факторите 

„месторождение, образование, професия, партийна принадлежност“. Авторът създава 

пространствени, политико-географски модели на народното представителство в двете 

Велики народни събрания, раздалечени във времето от 44-и годишен период. 

Изследването на електоралните, регионалните, политическите и институционални 

проблеми в съвременна България включва и негови статии, и научни доклади като 

„Референдумът“, „От парламентарни избори към нов изборен кодекс“, „Избори за 

членове на Европейския парламент от Република България“, „Регионът на гр.Монтана –

минало, настояще, бъдеще и електорални нагласи“ и др.    

      Публичната значимост  имат и научно-популярните изяви на кандидата; те са 

свидетелство за  професионалната му компетентност и  гражданска ангажираност, 

какъвто на практика трябва да бъде резултатът от социалното усвояване на „полето“ на 

политическата и електорална география на публичната власт. 

    В подкрепа на тази позиция се намира броят на „цитиранията“ на  научните  трудове 

на гл.ас.Калин Йосифов. В представеното уверение от отдел „БИО“ –УБ-

СУ“Св.Кл.Охридски“,подписано от инж.Е.Койчева с дата: 23.09.2015г., е видно, че  

трудовете на гл.ас.Калин Йосифов са предмет на 23-те броя библиографски цитирания 

на 4 негови публикации, 7 броя библиографски цитирания в Scholar - Google и 6 броя– 

„библиографски позовавания“в библиографии;  индексираните публикации на 

кандидата са 9 броя в Националната библиография на РБ, в First search -4 броя 

публикации в 23 библиотеки по света, в World Cat – 1 публикация, в Econbiz.de – 

1публикация,  2 публикации, в он-лайн каталога на  Библиотеката на Конгреса на САЩ, 

както и 2 публикации в  „Британската библиотека“-Лондон и 1 публикация в „ИНИОН“-

РАН- Москва. Към тази достоверна статистическа информация трябва да се добавят и 6-



 

 

те научни доклади на кандидата, ,изнесени пред национални научни форуми, част от 

които с международно участие както и 4-те участия на гл.ас.Калин Йосифов в проекти 

към фонд „Научни изследвания“СУ“Св.Кл.Охридски“, разработени последователно в 

периода 2012-2015г.. Персоналната работа с дипломанти в О/К степен „Магистър“-

магистърска програма „Културна и политическа география“ГГФ,СУ“Св.Кл.Охридски “ 

- 1 дипломант и членството му в „Българско географско дружество“ и „Българско 

геополитическо дружество“, удостоверени с уверение и сертификат от секретаря и 

председателя  съответно на двете дружества с дати: 15.07.15г. и  2015г., допълват 

публичния облик на университетския преподавател и научен изследовател  гл.ас.Калин 

Йосифов. 

   Разбира се, при общия прочит на научната продукция на кандидата се забелязват и 

някои недоглеждания, може би пропуски,  както и „социално-политическо“пристрастие 

и географска „влюбеност“ в родния край – Михайловград, гр.Фердинанд, гр.Монтана…   

Например, в монографията „Седмо и Шесто Велико народно събрание“, с. 109, „под 

черта“е написано, че  „България подписва мирен договор, с който излиза от Втората 

световна война, но не като победена /к.м./държава“; пример за второто е социалната 

група на българските земеделски стопани и ролята й преди и след 9.9.1944г…. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ-Горните бележки по никакъв начин не омаловажават постигнатите 

научни резултати от автора и кандидат в обявения конкурс за доцент по 4.4.Науки за 

земята/Политическа и електорална география на публичната власт./ -.гл.ас.Калин 

Йосифов. Неговата научна продукция  определено има принос към утвърждаването на 

интердисциплинарната тематика - съдържание на електоралната и политическа 

география на публичната власт в РБ.  

  Цялостната ми положителна оценка за научната и педагогическа дейност, както  и 

гражданска позиция на гл.ас.Калин Йосифов са за мен достатъчно основание да 

предложа на уважаемото научно жури да гласува единодушно за присъждане на 

академичната длъжност „доцент“ на кандидата. 

01.01.2016г.                                  проф.дн Димитрина Нанева 

София                                 

     


