СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Станка Желязкова Козарова
(ПУ „Паисий Хилендарски“ – Филологически факултет),
член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
по професионално направление 2.1.Филология (Класически езици – фармацевтична
терминология),
обявен от Софийски университет „Св. Климент Охридски”
в ДВ. бр.14 от 19.02.2016 г.

Конкурсът е обявен за нуждите на Факултета по химия и фармация и е предвиден за
половин щат. Единствен кандидат, подал документи, е д-р Михаела Панайотова
Йорданова. Тя е завършила специалността „Класическа филология“ в СУ „Св. Климент
Охридски“ и е придобила образователната и научна степен доктор през 2005 г. след защита
на дисертационен труд на тема „Гръцки орфически свидетелства V – III в. пр. Хр. –
сравнителен и интерпретативен анализ”. Кандидатката има 19-годишен професионален
опит като преподавател по класически езици и старогръцка култура във ВУЗ – в НБУ, където
в момента е главен асистент на редовно място, в СУ „Св. Климент Охридски“ и в МУ –
Пловдив. С това М. Йорданова отговаря на изискванията за заемане на академичната
длъжност „доцент” според Закона за развитието на академичния състав в Република
България.
Досегашната преподавателска работа на д-р M. Йорданова е свързана като
проблематика с научно-изследователските й интереси, което от една страна внася баланс в
професионалната й дейност, от друга издига качеството на учебния процес.
Д-р M. Йорданова има 26 публикации, 13 от които представя за участие в конкурса.
12 от тях кореспондират по тематика със заниманията й с антична култура, а последната,
която е под печат, има пряко отношение към фармацевтичната терминология.
Статиите, отбелязани с номера
изследванията за Резос, известен като
(Псевдо-)Еврипидовата трагедия „Рез“.
вярвания Резос има характеристиката

15, 19, 20, 21 и 22, добавят нови щрихи към
легендарен тракийски цар от Омировия епос и
Авторката представя аргументи, че в местните
на тракийски херос лечител. Заедно с това тя

разглежда и етимологичните изследвания за името Резос и подкрепя хипотезата, че става
въпрос за апелатив, а не за лично име.
Статията “Healing and Sacred Medicine in Ancient Thrace”(23) представлява своего
рода развитие на концепцията за тракийския херос лечител Резос и утвърждаване на идеята
за наличието през Античността и в по-късните фолклорни реликти и вярвания на архетипен
модел на хероса лечител в Северните Балкани, което е принос към историческата
антропология на нашия регион.
М. Йорданова представя и няколко статии, свързани с орфизма и Орфей, които са
продължение на изследванията й от тематичния кръг на докторската й дисертация.
Участието на д-р М. Йорданова в множество научни конференции, както и
забелязаните цитирания на книгата и статиите й са свидетелство, че нейните трудове се
намират в научно обращение.
Специално заслужава да се отбележи учебното ръководството „Nomina remediorum.
Проблеми на фармацевтичната терминология“, чието отпечатване е предстоящо.
Тематично то е пряко свързано с проблематиката на обучението по фармация, към което е
насочен и настоящият конкурс. В съответствие с целевата група на ползвателите авторката
обяснява достъпно механизма на словообразуване при лекарствените средства, като
разглежда конкретните начини на изразяване на фармацевтично и фармакотерапевтично
значение в имената на лекарствата. Засегнат е и важният въпрос за транскрипцията на
български език на имената на чужди лекарства. Това ще направи изданието полезна
добавка към учебниците по латински език за фармацевти.
В заключение мога да обобщя, че качествата на научната продукция на гл. ас. д-р М.
Йорданова, както и несъмнената й преподавателска квалификация ми дават основание да
оценя положително кандидатурата й за заемане на академичната длъжност доцент. Бих
желала да препоръчам на уважаемото научно жури да предложи на членовете на
Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ да подкрепят избора й за доцент по класически езици –
фармацевтична терминология.

18.07.2016 г.
Пловдив

Подпис: ……………………………….
(доц. д-р Станка Козарова)

