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С Т А Н О В И Щ Е 

на научната продукция и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Стефан Семков 

Стефанов, кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност “ доцент ” в 

област на висше образование - 1. Педагогически науки, професионално 

направление - 1.2. Педагогика. История на педагогиката и българското 

образование, за нуждите на СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП 

 

1. Обща характеристика и професионална биография на кандидата     

Единственият кандидат в конкурса за заеманене на академична длъжност“ 

доцент” е гл. ас. д-р Стефан Семков Стефанов. Той е роден е през 1958 г. От 1985 

г. е на работа като асистент по педагогика /История на педагогиката и 

българското образование/ в ФНПП на Софийския университет “Св. Климент 

Охридски”. През 2004 г. кандидата успешно защитава дисертационен труд и 

придобива образователната и научна степен “доктор. 

2.Научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидата 

В обявения конкурс д-р Стефанов кандидатства с 28 публикации, от които 2 

монографии:  една студия, 7  статии в периодични научни списания и 18 

доклади от научни конференции и статии в сборници. От представените 

монографии прави впечатление Подготовката на учители в България (От 

Освобождението до средата на ХХ век). Веда словена , София, 2015, 116 c. В 

тази книга се събират на едно място публикувани и непубликувани данни и 

документи за подготовката на учители със средно, полувисше и  висше 

университетско образование в България в периода от Освобождението до средата 

на XX в. Предимство на изследването е, че то се базира най-вече върху архивни 

източници (архива на Софийския университет и личните архиви на 

преподавателите по педагогическите дисциплини), както и върху публикуваните 

документи и изследвания, спомени, биографии и други източници, косвено 

осветляващи проблематиката. Основните научноизследователски акценти в 

другите научни трудове са: 

● Социално-педагогически грижи за децата в България – 20-те – 30-те години 

на ХХ век; 
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● Ян Амос Коменски и идеята за образование през целия живот; 

● Участие на български представители в конгресите на Международната лига 

за ново възпитание; 

● Възникване и развитие на специалност “Педагогика” и на основните 

педагогически дисциплини в СУ ”Св. Климент Охридски”. 

Стефан Стефанов има сериозен опит като участник в университетски, 

национални и международни проекти и международни научни форуми. През 

периода 2004-2015 година кандидата има участие в общо 3 научноизследователски 

и образователни проекти и в над двадесет научни форума в България и чужбина. 

3. Оценка на учебно-преподавателска дейност  на кандидата 

Според представените документи изискуемата учебна натовареност е 

налице. Доктор Стефанов чете лекции по История на педагогиката и българското 

образование в бакалавърски и магистърски програми на ФНПП. Кандидатът води 

лекции и по дисциплините Кино и възпитание; История на социалното дело в 

България, както и води семинарни занятия по История на педагогиката и 

българското образование. По тези дисциплини Стефанов е разработил авторски 

учебни програми. 

4. Основни научни и научноприложни приноси 

Приносите на д-р Стефанов могат да се сведат до следното: 

● Проучен е широк спектър от проблеми на образователното дело през 

периода Българско Възраждане: Проблемите на училищата; учителите и 

тяхната реализация; учебната и учебно-помощната  литература от периода 

● Анализирана е  научно-преподавателската дейност в Софийския 

университет на най-видните български педагози през периода 1878–1944 г. - 

проф. Петър Нойков, проф. Димитър Кацаров;  

● Изяснен е процеса на  зараждането и развитието на специалност Педагогика 

и на основните университетски педагогически дисциплини в Софийския 

университет въз основа на работа с оригинални документи от архива на 

Университета 

● Проучени са създаването и дейността на Българската секция от 

Международната лига за ново възпитание под ръководството на проф. 
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Димитър Кацаров – организационен живот, обществено присъствие, 

международни прояви. 

● Анализиран е процеса на развитие на социално-педагогически грижи за 

децата в България през първата половина на ХХ век, чрез изследване 

създаването и дейността на Съюза за закрила на децата в България от 1925 до 

1948 г., както и дейността на дружествата за закрила на малолетни 

престъпници през същия период; 

● Постигната е съвременна интерпретация на педагогическото творчество на 

Ян Амос Коменски от гледна точка на базата на анализа на един от 

непознатите у нас трудове на Коменски – „Всеобщ съвет за поправяне на 

човешките дела”; по-специално идеята на Коменски за образование през целия 

живот. 

     От приложената справка за цитиранията се вижда, че те са общо 14. 

5. Критични бележки и препоръки 

Към научно-преподавателската дейност на кандидата може да бъде отправена 

следната препоръка: 

● Според мен в научната продукция на д-р Стефанов има достатъчно 

оригинално разработени идеи и осъществеви авализи, които могат да бъдат 

популяризирани, чрез публикации в чужбина;  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях приноси, намирам за основателно да 

препоръчам на Научното жури, да дадем положителна оценка на кандидатурата и 

да предложим на Факултетния съвет на ФНПП да избере кандидатът гл. ас. д-р 

Стефан Семков Стефанов, на академична длъжност „доцент“.   

 

Дата: 27. 03. 2016 г.                                   Изготвил становището: 

                                                                                       /проф. д-р Галин Цоков/ 

 

 


