
СТАНОВИЩЕ
на проф. д.р г. н. Георги Кирилов Балтаков относно кандидатурата за придобиване на
професорско научно звание на доц. д-р Румен Любенов Пенин, единствен участник в

обявения конкурс по научно направление 010801 -  Физическа география и
ландшафтознание

В обявения конкурс за професор з Катедрата по ландшафтознание и опазване на
природната среда към Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св-
Климент Охридски” единственият кандидат е доц. д-р Румен Пенин. Той е завършил
География с магистърска образователна степен в ГГф през1983 г. Защитил е докторат в
областта на Ладдшафтната геохимия през 1989 г. и от есента на същата година е
назначен за асистент към Катедрата по Ландшафтознание и ОПС. През 1996 т. е
получил първата си хабилитация и от тогава е доцент в същата катедра, а от 2006 г. е
избран за неин ръководител, каквито функции изпълнява и до сега. Трудовият му стаж
по специалността е общо 26 гoдини Като изключим двете години учителствуване и
трите на аспирантурата му в Московския университет, останалите 21 години е
посветил на работата си, учебна и научно – изследователска, в ръководената от него
катедра.

За участието си в конкурса за професор доц. Р. Пенин е приложил седем книги
от седемнадесетте написани до сега. Това са монографични трудове, учебници за ВУЗ,
справочници и учебни помагала. Съгласно представената библиографска справка от
105 негови публикации, за рецензиране са представени 65 броя. От тях 16 бр. са негови
самостоятелни разработки, в  29 от които той е водещият автор. Също така, от
приложените публикации, 53 бр. са с научен или научно - приложен характер, а 12 са с
научно - образователен. Разбира се, това не са единствените негови отпечатани
произведения. Липсват неговите учебници за средното образование, многобройните му
популярни статии, и особено интересните му пътеписи за различни обекти по света,
които направо са си художествено – литературни произведения, и с тях успешно би
кандидатствувал и за членство в някой от нашите писателски съюзи. Особено при него
характерното е, че той е посещавал тези обекти и има непосредствено визуално
впечатление от тях. При това неговите наблюдения не са спонсорирани от държавата
или университета, а са осигурени финансово от него самия.

В Геолого-географския факултет доц. Румен Пенин, съвместно с доц. Мимоза
Контева водят най-обемистия и най-трудоемък курс по Физическа география на
континентите. В качеството си на лектор по него, той е обиколил почти целия свят на
свои разноски, създал е обемиста колекция от фотоматериали, с които постоянно
обогатява лекциите си. Наред с това, разчупвайки почти протоколните текстове на
лекционния материал, той винаги освежава аудиторията си със своите лични
впечатления, което привлича студентите като сладкодумен разказвач и залите винаги са
пълни със слушатели.

 Ландшафтната геохимия е неговата тясна специалност, придобита в течение на
неговата аспирантура в Московския университет. Тази дисциплина за първи път бе
въведена като профилираща в ГГФ в учебния план от 1973 г. Преди да поеме този курс
преди него се смениха двама преподаватели без наличната подготовка. Той беше
първият професионално подготвен при един от най-добрите специалисти в света .
Мария А. Глазовска. Въоръжен с достатъчно познания, практически опит и
компетентност, той пое този курс и го разработи на високо учебно и научно ниво. В



това направление са подготвени редица магистърски дипломни работи под негово
ръководство. Подготвят се и докторски дисертации.

Доц. Румен Пенине един от преподавателите в Софийския университет който
отделя извънредно много време за извънаудиторна работа, голяма част от която не е
включена в регламентираната му натовареност. Особено много известни са неговите
почти ежеседмични екскурзии до по-близки и по-далечни обекти в страната.
Няколкократно в годината  води групи и на тематични екскурзии, посещавайки
интересни за географите обекти и в чужбина.

Лично аз познавам доц. Румен Пенин още от долния курс на следването му по
специалност География в Софийския университет. След ориентировката му към
профила по Физическа география започнах да му преподавам по Геоморфология на
България и по Кватернерна геоморфология и  палеогеография. Трябва да изтъкна, че
той беше от първия випуск с петгодишно обучение. Тогава преподавателите бяха
мотивирани да дават всичко от себе си за провеждане на едно обучение на високо ниво,
поне на равнището на Московския университет. За наше щастие, студентите бяха умни
и много способни и с ентусиазъм участвуваха в учебния процес. Около половината от
тях се посветиха на науката или станаха много добри учители. Други се посветиха на
бизнеса и някои от тях са сред най-добрите предприемачи. Такъв випуск до сега не сме
имали. Сегашният доцент Румен Пенин беше сред най-добрите от тях. Този ентусиазъм
изглежда му е останал от тогава и постоянно прави опити да го предаде и на най-
добрите от своите студенти. Изглежда има успехи и в това отношение.

Няма да споменавам за слабости на доц. Румен Пенин. Слабости има всеки от
нас, но неговите не са в ущърб на неговата професия, и особено на неговата учебна,
научна и изследователска практика. Правят го даже по близък, по-симпатичен и по-
авторитетен сред студентите. Активните му участия в печата, телевизионни
предавания, сказките пред обществеността и т. н. го праят един от най-популярните
географи у нас след покойния проф. Тянко Йорданов.

Имайки предвид всичко изложено до тук, считам че доц. Румен Пенин е напълно
достоен за присъждането му на професорско научно звание, за което давам своя
положителен вот.

София, 29.11.2011 г.

Представил становището:
(Проф.дгн Георги Балтаков)


