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СТАНОВИЩЕ

от проф.дпн Тодор Крумов Шопов, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

относно избор на доцент по педагогика (медиазнание, мултимедия и медийна
педагогика) на български и английски език, професионално направление 1.2 в
конкурса, обявен в ДВ, бр. 40 от 27. 05. 2016 г.

Настоящото становище е написано според изискванията на
съществуващия Закон за развитие на академичния състав в Република България,
Правилника за неговото приложение и Правилника на СУ "Св. Климент
Охридски".
В конкурса за доцент по педагогика "Медиазнание, мултимедия и
медийна педагогика", п.н. 1.2 към ФНПП, СУ "Св. Климент Охридски", обявен
в ДВ, бр. 40, 27.05.2016 г., единственият кандидат е гл.ас. д-р Данаил Кирилов
Данов, преподавател във ФНПП, СУ "Св. Климент Охридски".
На кандидата е осигурена необходимата преподавателска и
научноизследователска натовареност, съгласно с чл. 24 от ЗРАСРБ.
Кандидатът е представил необходимите документи и трудове,
изследвания и творчески постижения след защита на докторска дисертация,
както и авторска справка на научните приноси на трудовете и цитиранията. Тук
разглеждам само публикации в специализирани научни издания. Оценката ми е
изградена върху изследователската продукция и преподавателския опит на
кандидата. Настоящото становището се основава и на познанството ми с г-н
Данов като прилежен студент, уважаван колега-преподавател, утвърден учен,
известен журналист и добър гражданин и общественик.
Постижения на кандидата, свързани с учебната дейност
Работа със студентите, включително и партньорство със студенти в
проекти за изследване и развитие (R&D). Кандидатът има авторитет сред
студентите и колегите в университета. На бакалавърско равнище той преподава
дисциплини на български и на английски език като "мултимедия",
"медиазнание", "медийно педагогика", журналистически жанрове и формати,
"теория и история на връзките с обществеността", "медийна комуникация". На
магистърско равнище преподава "интеркултурно възпитание", "съвременни
ИКТ" социализация на личността в информационното общество" и на английски
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език – "лидерство и комуникация", "писане и управление на проекти".
Преподавателската работа – аудиторни и извънаудиторни занимания – на
кандидата е качествена и заслужава висока оценка.
Авторски лекционни курсове и практикуми в реални условия.
Кандидатът е автор на оригинални лекционни курсове по дисциплините
посочени по-долу. Ръководството на практикуми и успешно и особено полезна
за студентите. Той показва компетентност и ентусиазъм на опитен
професионалист.
Публикувани учебни материали. Авторските учебни помагала на
кандидата включват ред заглавия, сред които ще посоча "Мобилност и
интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в
детската градина и началното училище", "Наръчник за организиране на
публични събития и кампании", "Информационното радио – поглед отвътре",
"Медиите във "Великобритания и САЩ".
Кандидатът има участие в образователни проекти; участия с доклади на
международни и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа
и/или професионална организация (American Association for Literary Journalism,
South East European Network for Professionalization of the Media, национална
асоциация "Журналист за Европейски съюз").
Постижения, свързани с научноизследователската дейност на кандидата
Научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания. Научноизследователската дейност е значителна.
Публикациите са принос в научното познание и са убедително доказателство за
качеството на научната работа на кандидата.
Основният труд, представен в конкурса е монографията "Педагогика на
медийната комуникация". Тя представя същността и особеностите на новия
комуникационен дискурс, характерен за дигиталното общество, и
педагогическите аспекти, свързани с него. Разглежда се медийната
комуникация, обусловена както от промените в обществото, така и от новите
комуникационни средства, които то използва, не само за целите на общуване, но
и за активно усвояване и управление на действителността. Защитена е тезата, че
чрез развиването на медийна грамотност, медийната комуникация става
неотменен елемент на образователните програми, насочени към всички
възрастови групи. Приносът на този научен труд в разбирането на съвременните
медии като информационна среда, информационно средство и информационен
носител е основание за висока оценка на научноизследователската дейност на
кандидата.
В редица други публикации на български и на английски език
кандидатът изследва темата за медиите, комуникацията и педагогиката. Ще
посоча 4 заглавия: "Цифровизация, социализация и медийна култура",

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
"Медийна педагогика и медийна грамотност", "Evaluation of Training, Impact
Indicators: Making a Difference" и "Bulgaria: Implementation of the EU Audiovisual
Media Services Directive in The Impact of Regulating On-demand/Non-linear Media
Services by the EU Audiovisual Media Services (AVMS) Directive on Freedom of
Speech in Post-Communist Democracies of Central and South-Eastern Europe".
Всички представени публикации, независимо от жанра на съответния текст са
качествени научноизследователски трудове с значителен импакт в
хуманитаристиката.
Кандидатът има и постижения в сферата на обществената дейност, като
участие в проекти; членство в творческа организация; художественотворчески
изяви, включително творчески изяви на международно признат форум; участие
в дейности на университета, факултета и др. извън задължителната пряка
заетост и участие в организирането на симпозиуми, конференции, изложения и
др. форуми, които популяризират дейността на университета.
Казаното по-горе е основание да дам положително заключение за избор
на гл.ас. д-р Данаил Кирилов Данов за заемане на академичната длъжност
"доцент".
Убеден съм, че уважаваните членове на научната комисия трябва да
предложат на Факултетски съвет на ФНПП да избере гл.ас. д-р Данаил Кирилов
Данов, преподавател във ФНПП, СУ "Св. Климент Охридски" за академичната
длъжност "доцент" по професионалното направление, обявено в горепосочения
конкурс.

София, 20 септември 2016 г.

Рецензент:…………….
проф.дпн Тодор Шопов
ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"
сл.тел. 02 9308 518
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