
С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент, 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата (Теория и история на културата. Култура на изследователската работа 

и комуникация в социалните и хуманитарните науки), обявен от СУ „Св. 

Климент Охридски“ и обнародван в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г. 

Становището е изготвено от: проф. д-р Иван Василев Христов – СУ, Богословски 

факултет (Религия и теология/Хуманитарни науки), в качеството му на член на 

научното жури по конкурса съгласно Заповед № РД 38-457/26.07.2022 г. на 

Ректора на Софийския университет. 

 

В конкурса за заемане на академичната длъжност доцент на ½ щат, за 

нуждите на Философски факултет участва един кандидат – Мартин Николаев 

Осиковски. 

 

I. Общо описание на представените материали 

1. Данни за кандидатурата 

Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски“ (ПУРПНСЗАДСУ). По критериите на чл. 26 от ЗРАСРБ той 

има 635 т., с което напълно покрива минималните национални изисквания. 

За участие в конкурса кандидатът Мартин Николаев Осиковски е 

представил списък от общо 13 заглавия, в т.ч. една монография, 2 книги, 10 

статии в български и международни научни издания. Всички публикации са по 

тематиката на конкурса. От представената справка се вижда, че три статии на 

кандидата са отразени в Web of Science и една в Scopus. Отсъствието на импакт 

фактор е свързано с по-слабия интерес на световните бази данни към 

хуманитаристиката, поради което достиженията на учените в тази област не се 

отразяват адекватно и следва да бъде оставено без внимание. Кандидатът има 

също така 3 цитирания в   монографии и колективни томове с научно 

рецензиране и още 3 в нереферирани списания с научно рецензиране. 
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Документацията по конкурса е подготвена изключително детайлно и 

добросъвестно. 

 

2. Данни за кандидата 

Документите по конкурса удостоверяват, че академичното развитие на Мартин 

Осиковски е започнало в СУ „Св. Климент Охридски“ и е продължило в 

престижни европейски университети. През 2002 г. той е придобил бакалавърска 

степен по Философия в СУ, а през 2003 г. степента магистър в МА програма по 

медиевистика към Централноевропейския университет в Будапеща. През 2007 г. 

кандидатът допълва своята квалификация със специализация по програма на 

DAAD в Историческия семинар към Университета в Хайделберг, а през 2008 г. 

специализира по късносредновековна история на политическото мислене и 

средновековен латински език към университета в Оксфорд. Докторска степен 

кандидатът придобива през 2009 г. с дисертационен труд „Църквата и съборът в 

съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам. Еклесиологични приноси 

на късносредновековната политическа философия и публицистика“ в катедра 

„История и теория на културата“, към която е текущият конкурс. 

Кандидадът има и солиден преподавателски опит. В продължение на 11 

години той е бил преподавател в Университета за национално и световно 

стопанство, катедра „Медии и обществени комуникации“ (2010-2018 като 

асистент, 2018-2021 като доцент). От 2021 г. Мартин Осиковски е доцент в Нов 

български университет, департамент „История“. Той е бил също така хоноруван 

преподавател в СУ, Философски факултет и гост-преподавател в Департамента 

по история към Хелзинкски университет, а също в Университета на Долна 

Силезия (Вроцлав, Полша). Мартин Осиковски е сертифициран преподавател в 

International Baccalaureate Programme (www.ibo.org) и има опит на учител по 

английски език. 

Добър атестат за професионалната компетентност на кандидата е 

участието му в изследователски проект към CAS (Challenges Facing the Future of 

Social Sciences and Humanities in Europe, 2020) и в европейския университетски 

алианс ENGAGE.EU European University (2019-2021). 

http://www.ibo.org/
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Добро впечатление прави целенасочеността в академичното израстване 

на Мартин Осиковски, който неизменно следва една тематика и постоянно 

надгражда своите знания и умения. 

Кандидатът владее отлично английски, немски, латински и руски език, 

много добре италиански и френски, а също така ползва старогръцки и китайски 

език. 

 

3. Описание на научните трудове 

За участие в конкурса е представен хабилитационен труд Свещеникът и 

печатът. Топоси на вярата в чуждестранните новини, 2011-2019, Велико 

Търново: Фабер, 20222, а също 2 книги и 10 статии по сходна тематика. 

Хабилитационният труд е претърпял две издания и има за научен редактор 

Калин Янакиев. Трудът притежава несъмнени научни достойнства, които го 

правят напълно пригоден за участие в настоящия конкурс. Той е с общ обем от 

214 печ. стр. и се състои от предговор, увод, три глави, заключение и 

библиография. Научният апарат включва 175 бележки под линия. Авторът е 

извършил обхватно и задълбочено изследване на религиозните новини в 

чуждестранни медийни източници за периода 2011-2019 г. и е откроил топосите 

и новинарските гнезда в тях. 

Безусловно по своята тематика и постигнати резултати хабилитационният 

труд има висока ценност и представлява интерес не само за специалистите, но и 

за по-широката публика. 

 

II. Научни приноси 

Приносните моменти в монографията са три. Първо, разработена е методология 

за идентифициране на топосите и новинарските гнезда в религиозните новини. 

Второ, за първи път тази методология е приложена върху материала на 

европейските медии. Трето, пренесен е на европейска почва опитът от 

предходни тематични таксономии на религиозното новинарство, осъществени в 

САЩ. 

Кандидатът има също така приноси в изследването на генезиса на 

ранномодерната идея за свободен печат, в културата на изследователската работа 
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в социалните и хуманитарните науки, в историята на предмодерната 

политическа мисъл. За отбелязване са също така неговите преводи и 

съставителства. 

По мое мнение приносите в приложената от кандидата справка са 

формулирани коректно и съответстват на постигнатото от него. 

 

Приведените данни свидетелстват за пълното съответствие на кандидата 

на законовите изисквания за заемане на научната длъжност „доцент“. Давам 

своята положителна оценка на кандидатурата. 

 

III. Заключение: 

Въз основа на съответствието на хабилитационния труд на кандидата, както и на 

неговата преподавателска и проектно-изследователска дейност на академичните 

и законовите изисквания, убедено препоръчвам на членовете на научното жури 

да предложи на компетентния орган по избора във Философски факултет при СУ 

Мартин Николаев Осиковски да заеме академичната длъжност „доцент“ в 

катедра „История и теория на културата“. 

 

 

2.11.2022 г.                                   проф. д-р Иван Христов             

гр. София                                                              /СУ „Св. Климент Охридски“ 

                 Богословски ф-т/ 


