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1. Общо представяне на процедурата и кандидата
Конкурсът е своевременно обявен в Държавен вестник бр. 14/19.02.2016 г. за
нуждите на Катедрата по руски език към Факултета по славянски филологии и е
обезпечен с изискваните от закона часове лекции и упражнения по руски език. Като
единствен кандидат в него участва доц. д-р Алла Анатолиевна Градинарова от
Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Важно е да се отбележи, с в този
конкурс Софийският университет стимулира научните изследвания в областта на
съпоставителното езикознание.
Доц. д-р Алла Градинарова е възпитаник на МГУ „Н.П.Огарев", Русия. През 1981

г. успешно защитава докторат на тема „Езикът на А.Т. Болотов (лексика и синтаксис)".
От 1981 до 1983 г. работи като асистент в катедрата по руски език в МГПИ „М.Е.
Евсевиев", Саранск.
След издържан конкурс през 1984 г. е назначена за редовен асистент в Първа
катедра по руски език в специалността Руска филология при Факултета по славянски
филологии в Софийски университет „Св. Кл. Охридски", където последователно работи
като старши асистент и главен асистент, а от 1996 г. като доцент по руски език.
Палитрата четени лекционни курсове по съвременен руски език (синтаксис),
генеративни теории, семантичен синтаксис се допълва от ръководство на дипломни
работи, участия в научни проекти в страната и в чужбина, редакторска дейност (сп.
„Българска русистика", интернет портал „Балканска русистика", международно
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списание за теоретична и приложна лингвистика „Acta Linguistica", ISSN 1313-2296
(print), ISSN 1313-2490 (online) - http://www.actalinguistica.com.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата/-ите
Анализът на творческия път на доц. д-р Алла Градинарова показва една ясно
очертана линия за целенасочено овладяване на лингвистичното познание. От друга
страна прегледът на преподавателската дейност на кандидата потвърждава, че тя е
изцяло свързана с темата на филологическия конкурс (Славянски езици. Съвременен
руски език - синтаксис), обявен от Софийския университет. Необходимо е също така да
се отбележи, че научните интереси на кандидата съвпадат с областта на конкурса, което
е предпоставка за успешно развитие на съответното направление във Факултета по
славянски филологии в СУ „Св. Кл. Охридски".
Доц. д-р Алла Градинарова е доказан специалист със значителен брой
публикации, посветени на руския и български синтаксис и пунктуация, историята на
руския книжовен език, методиката на преподаването на руски език в извънезикова
среда. От приложената автобиография и справка за научните приноси на кандата е
видно, че тя е автор на около 30 статии, студии и научни съобщения, два учебника и
една монография по история на руския книжовен език (18-20 век), както и на три
монографии, три учебника (от които два в съавторство, един от тях в чужбина) и над 60
статии, студии и научни доклади, цитирани в работи на учени от цял свят, в сферата на
съпоставителния синтаксис. Впечатляваща е активността на цитиранията в Web of Sci
ence на Thomson & Reuters - 2; Springer - 1 цитиране; JSTOR - 1; SCIENCE INDEX
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на eLIBRARY.RU - 31 с h-index=l;
Google Scholar, Google Books, Google Web - 14 и в Google, съхранени като личен архив 127 цитирания.

В конкурса за заемане на длъжността ‘професор’ доц. д-р Алла Градинарова
участва със списък от публикации, сред които 3 книги, 15 доклада, изнесени на научни
форуми в България и чужбина, 60 студии, статии в научни списания, сборници и др., 5
учебника и учебни пособия по руски език (4 от които в съавторство), участие в 3
научни проекта, 11 научни издания, на които е редактор. Част от публикациите (19) са в
чужбина.
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Обемът на представените научни трудове на доц. д-р Алла Градинарова отговаря
на съответните административни изисквания за участие в конкурс за “професор” и
очертава една актуална област за теоретико-приложни изследвания.
Безспорни са научните приноси на научната й продукция, будеща респект с
актуалната си проблематика, оригинални идеи, новаторски решения и прецизно
изпълнение.
Цялостният преглед на представената за рецензиране продукция на доц. д-р
Алла Градинарова позволява да се направи извод, че авторката – солиден учен и
преподавател със завиден опит – не само допълва редица теоретико-приложни аспекти
на академичното преподаване, но и разработва нови виждания и тези, свързани с
теорията и практиката на руско-българския съпоставителен синтаксис. Критични
забележки и препоръки нямам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение искам да изразя своето дълбоко убеждение, че очертаните реални
творчески постижения на кандидата и извършваната от нея преподавателска дейност
отговарят на областта и професионалното направление на обявения конкурс като
призова уважаемите членове на научното жури да подкрепят кандидатурата и да
предложат на Научния съвет на Факултета по славянски филологии доц. д-р Алла
Анатолиевна Градинарова да бъде избрана за професор в Софийския университет по
професионално направление 2.1. Филология. Славянски езици. Съвременен руски език
- синтаксис.

10.07.2016 г.
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(доц. д-р Надя Чернева)

3

