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РЕЦЕНЗИЯ

по конкурса за получаване на научното звание “професор”, по научната специалност
4.4. Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание), обявен в Държавен
вестник бр. 55 / 19.07. 2011 г. с кандидат доц. д-р Румен Любенов Пенин

Рецензент: проф. д-р Ангел Велчев, София, ж.к. “Троица”, бл. 367 А, вх.1, ап. 24

В обявения от Софийския университет “Св. Климент Охридски” конкурс се е
явил само един кандидат: доц. д-р Румен Любенов Пенин.

В конкурса кандидатът участва с 66 научни труда и 5 учебника и учебно-
методически ръководства за висшите училища. В този брой влизат 53 научни статии и
доклади; 12 статии с научно-педагогически характер и една монография.

От представените трудове в 10 кандидатът е съавтор с рецензента (10, 12, 14, 17,
19, 23, 26, 31, 45 и монографията), поради което тези трудове не са обект на
рецензиране от моя страна. Представени са също и титулните страници на 10 негови
публикации, свързани с учебно-преподавателската, възпитателната и
популяризаторската дейност на кандидата, които не са обект на рецензиране.

За рецензиране приемам всички представени материали:

Вид на                      брой    Номерация по приложения списък
научния труд

1. Монография            1 III - 1

2. Научни статии        34      1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 12, 14, 15, 24, 25, 26,
                                               27, 28, 29, 30, 32, 33, 32, 33, 34, 35, 36,
                                               37, 38, 39, 40, 41, 42, II- раздел 1, 3, 4,

5, 8,
3. Публикувани като   31 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
статии научни доклади 22, 23, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53; II – раздел 2, 6, 7, 9, 10,11,12
4. Учебници и                   раздел III – 2, 3, 3, 4, 5, и 7
учебни помагала

Необходимо е да подчертая, че от приложените научни трудове 8 са
публикувани в чужбина (Австрия, Чехия, Русия, Македония, Турция); 13 са на
латиница, а останалите - на кирилица. От приложените документи към конкурса се
вижда, че кандидатът участва в разработка на редица научноизследователски проекти и
програми към МОМН, GEF –проект, опазване на биологичното разнообразие на
националните паркове “Централен Балкан” и “Рила”, на Беласица, Миджур, Бурел,
Козница, Влахина планина и др.

От общия брой на трудовете 13 са самостоятелни. В колективните на 44 е първи
автор, на 16 втори и само на 3 - трети автор. Представените научни трудове са
публикувани в престижни издания, като Годишник на Софийския университет,
Проблеми на географията – БАН, Годишник на Великотърновския университет, сп.
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Обучението по география и География 21, сборници на Софийския университет,
Шуменския университет и специализирани издания на редица национални и
международни конференции и симпозиуми.

I.  Обща характеристика на научноизследователската, научно-учебната и
преподавателската дейност на кандидата

Научните области, в които кандидатът работи и е публикувал своите научни и
приложни изследвания според мен могат да бъдат формулирани, както следва:

Първо: Геохимия на ландшафта (общотеоретични проблеми, приложни аспекти,
методология и методика на изследването, регионални изследвания, анализ и
интерпретация на съдържанията на тежки метали в ландшафта, ароматни
въглеводороди,, изследване на фонови и замърсени територии).

Второ: Общо и приложно ландшафтознание (структура на ландшафта,
динамика и развитие, диференциация и класификация на ландшафтните системи,
регионализация).

Трето: Урбоекология, биогеохимия и екогеохимия.
Четвърто: Опазване на природната среда (замърсяване с тежки метали,

ароматни въглеводороди, ландшафтен мониторинг, консервационна природозащита).
Пето: Анализ и оценка на постигнатото в развитието на географските науки,

тяхното сътрудничество с другите науки за Земята и международното сътрудничество.
Шесто: Извеждане на научните изследвания на широка международна основа и

балканско сътрудничество в рамките на Европейския съюз и Руската федерация.
Седмо: Извеждане на географските проблеми за образование и възпитание на

подрастващото поколение в любов към природата и отечеството на научна основа.

Главното, с което може да се характеризира научната дейност на
кандидата според мен, може да се резюмира в следното:

- много голяма трудоспособност и насоченост към решаването на
сложни и важни научно-теоретични и приложни проблеми чрез търсене на нови,
нестандартни методи, подходи и средства за приложение на ландшафтно-
геохимичните изследвания;

- големи организаторски способности за ръководене на научни
колективи, включващи и научни работници от други държави;

- добре изразени качества на анализатор и експериментатор;
- добре изразени и целенасочени приложни аспекти в научните му

изследвания в областта на опазване на природната среда от замърсяване,
опасностите от различните геодинамични (рискови) процеси и в разумното
използване на природните ресурси;

- многопосочна педагогическа и популяризаторска дейност. В
областта на научно-учебната и преподавателска дейност следва да се подчертае
неговата настойчивост за създаване на интерес и увличане на младото поколение
в изследователската дейност, за работа на терена, за прецизни лабораторни
изследвания, в популяризирането на физическата география и
ландшафтознанието като една практико-приложна наука.
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II. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Запознавайки се внимателно с частта от научното творчество на доц. Румен
Пенин, която се отнася до неговата дейност като преподавател в сферата на
образованието, както и всички негови публикации, които не представя за рецензиране,
ми дават достатъчно основание и критерии, с които да формулирам неговите основни
приноси в тази област:

Първо, Румен Пенин, като ръководител на катедрата, създаде в екип цялостна
система за обучението на студентите по новия учебен план за бакалавърска и
магистърска степен в областта на природната география, ландшафтознанието и
геоекологичното обучение. Тази система включва:

а) разработка на учебни програми по някои учебни дисциплини, като Природна
география на България, Природна география на континентите, Природна география на
Балканския полуостров, Геоекологични проблеми на защитени природни територии в
света, както и Геохимия на ландшафтите и Полеви и лабораторни методи за
ландшафтно-геохимичните изследвания.

На второ място, но не и по значение, съм длъжен да подчертая, че доц. Пенин в
продължение на дълги години положи много усилия за подготовката и издаването на
учебници и учебни пособия за студентите в различните специалности. Имат се предвид
освен петте заглавия, предложени за рецензиране, и предложените само за сведение
учебници и учебни пособия, които се характеризират с научност, академизъм и
същевременно са достъпни и дават много добра физикогеографска и екологична
подготовка на студентите. Неразделна част от учебниците и пособията са
Многоезичният речник по физическа география и Терминологичният речник по
физическа география и ландшафтна екология.

На трето място, доц. Пенин осъществява широка по обем организационна и
проучвателна дейност за провеждане на теренно-изследователска работа и полеви
практики за подготовка на дипломанти и докторанти. В своята работа той е
организирал и провел десетки стажове в страната и чужбина, включително учебно-
познавателни екскурзии извън задължителните по учебен план. Бил е научен
ръководител на повече от 25 дипломанти за придобиване на магистърска образователна
степен. Ръководил е и двама докторанти.

Доц. Румен Пенин си е изградил висок авторитет като преподавател и
организатор на учебния процес сред студентите в катедрата и факултета. В рамките на
факултета в специалностите География, Туризъм, Регионално развитие и политика,
както и на бинарните специалности, обучавани от ГГФ, БФ и ИФ на СУ – География и
биология и История и география, е изнасял и изнася лекции по “Природна география на
България”, “Природна география на континентите”, Природна география на Балканския
полуостров”, “ Геоекологични проблеми и защитени природни територии в света”,
“Геохимия на ландшафтите” и “Полеви и лабораторни методи на ландшафтно-
геохимичните изследвания” в бакалавърска и магистърска степен.

Като дългогодишен университетски преподавател Румен Пенин притежава
високи комуникативни, организационни и дидактически способности, съчетани с
богата и разностранна ерудиция. С голям успех внедрява най-новите технологии в
областта на дидактиката, доказателство за което са и публикациите от трети раздел, под
номера от 2 до 7.
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II. Основни научни и научно–приложни приноси на кандидата

Анализирайки представените трудове и документи за рецензиране, които
представляват естествен резултат на разностранната дейност на кандидата, с основание
мога да твърдя, че той е изграден и достатъчно добре изявен научен работник, който
може да бъде определен едновременно и като изследовател, и като внедрител на нови
идеи в науката, както и като висококвалифициран и авторитетен университетски
преподавател. Неговите научни приноси могат да бъдат групирани и отнесени към
различни научни направления в областта на физическата география,
ландшафтознанието, геохимията на ландшафтите, геоекологията и приложната
география, както следва:

1. Създадена е нова методика за изследване на аквални ландшафти и
за почвени и биогеохимични изследвания с използване на басейновия подход.
Унифицирани са отделни методи за отчитане на закономерностите в
разпределението на тежките метали в системите и за протичането на някои
геохимични процеси в ландшафта (Вж. трудове 4, 5, 6, 11, 13, 18, 30, 46).

2. Получени са нови данни, свързани с изясняването на ландшафтно-
геохимичната структура и развитие на геосистемите в определени
физикогеографски единици на България (Дунавска равнина, Стара планина,
Среднобългарска област, Горнотракийско–Тунджанска област,
Източномакедонската област, Рила, Пирин, Родопите и други части на страната
(7, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 48, 51, 52, 53). Обърнато е внимание на
съдържанието на тежки метали в най-представителните и информативни
компоненти на средата, в някои трудове - и на ароматните въглеводороди.

3. Изведени са нови и са потвърдени съществуващи факти, свързани
с изясняването на тенденциите в развитието на природната среда в условията на
техногенно натоварване и при резерватен режим (3, 7, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 28,
29, 35, 38, 44, 47, 48).

4. Създадена е нова технология за отчитане на ландшафтно-
екологичните условия и регионалното развитие на определени територии (8,9,
15, 16, 18, 42, 43 за анализ и сравнение на средните съдържания на редица
микроелементи.

5. Направени са конкретни биогеохимични проучвания в определени
ландшафти от различни части на страната и е установена концентрацията на
микроелементи в зола на различни семейства растения (1, 7, 13).

6. Разработена е и е предложена методика за повторни ландшафтно-
екологични проучвания за изясняване на динамиката в концентрациите на
микроелементите в дънните отложения на определени аквални ландшафти (5, 6,
7, 9, 11, 21, 33, 42).

7. Разработена е методика и са извършени урбоекологични
проучвания с цел да се изследват съдържанията на микроелементите и
ароматните въглеводороди в някои компоненти на ландшафта в редица градове
на страната ( Видин, Плевен, Враца, Благоевград, Бобовдол и др. (32, 37, 43, 47).
Обоснована е необходимостта от организиране на мониторинг на градската
среда.

8. Доказана е необходимостта от дълговременни проучвания на
ландшафтите и техните флористични особености и изменения с цел разкриване
на тяхната динамика във времето (2, 4).
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9. Разработени са проблемите за включване на ландшафтно-
геохимичните изследвания и наблюдения за организиране на мониторинга на
природната среда. В редица статии са предложени станции за локален и
регионален ландшафтно-геохимичен мониторинг (15, 22, 24, 25, 33).

IV. Значимост на приносите на кандидата за науката и практиката

От извършения цялостен анализ на представената научна продукция за
рецензиране от кандидата и приносните моменти, отразени в настоящата рецензия и
представените към документацията материали, може да се направи изводът за
убедителната значимост на неговите научни изследвания. Някои от тях вече са
намерили приложение в съвременната практика, в обучението, научните
изследвания в областта на управлението на природната среда. Така например
неговите разработки за изследване на аквалните ландшафти чрез прилагане на
“басейновия подход” дословно са намерили място в сега действащия учебник по
“Геохимия на ландшафта” на А. И. Перельман и Н.С. Касимов за студентите от
Московския университет (Вж. III – 6 от списъка, страници 551-560).

Преобладаващата част от неговата научна продукция се отнася до актуални и
важни географски и геоекологични проблеми, които все още не са намерили
достатъчно добро и убедително решение, което пряко свидетелства за
оригиналността  на неговите творчески разработки.

Високото научно ниво на публикациите му се определя от неговите
конкретни теренни изследвания и прецизни лабораторни анализи, извършени в
реномирани лаборатории. Високото научно ниво се доказва и с това, че резултатите
от неговите научни изследвания отговарят на най-добрите  постижения, отразени в
световната литература, като в някои отношения ги доразвиват или се явяват водещи.

Научните трудове на доц. Румен Пенин са високо оценени и някои от тях са
публикувани в други страни, като Русия, Австрия, Чехия, Македония, Турция.
Резултатите от неговите изследвания са коректно цитирани над 160 пъти, а са
индексирани в над 154 труда , от които 55 в чужбина. Неговите научни трудове са
използвани и при разработването на някои дисертационни трудове у нас (Цв. Коцев.
Г. Петров, Н. Николова, Л. Филчев и др.).

V. Оценка в каква степен приносите са дело на автора

От цялостния анализ на печатната му продукция, и от собствените ми лични
впечатления, резултат от дългогодишното ни общуване и дискутиране на редица
научни проблеми, включително и експедиционни изследвания, оценявам, че
преобладаващата част от научните му приноси и постижения са лично негово дело.

Това проличава от разработената таблица в началото на рецензията и от
анализа към нея, от който се вижда, че той участва в конкурса с 13 самостоятелни
статии, на 44 е водещ автор, на 16 е втори съавтор и само на 3 е трети съавтор, а 8 от
публикациите са в чужбина.

VI. Критични бележки и виждания по научното творчество на
кандидата

Към научното творчество на кандидата доц. Румен Пенин и определени
постановки, развити от него, могат да се изкажат и някои съображения и пожелания за
бъдещата му работа.
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На първо място бих се спрял върху площната характеристика на изследваните
явления и процеси и тяхното картиране и картографиране. Твърде малко са трудовете с
приложена схема, картосхема или карта, показваща тяхната площна характеристика в
ландшафтно-геохимично отношение.

Недостатъчно подробно са разработени прогностичните модели за тенденциите
в развитието на проучваните територии.

Наблюдава се определена фрагментарност при разработването на някои
приложно-географски изследвания, а при някои колективни разработки липсва и анализ
на определени явления и процеси.

VII. Лични впечатления и становище по останалите страни от дейността на
кандидата

Тук искам да подчертая голямата работоспособност и продуктивност на
кандидата, неговата способност и умения да ръководи комплексни колективи от
висококвалифицирани специалисти от различни научни направления и работата му със
студентите при екскурзии и експедиции. Характерна е неговата прецизност при полева
работа, при събирането на проби и теренни описания. Той умело дава количествена
оценка и характеристика на установените зависимости.

За кандидата е характерна висока комуникативност в педагогическата дейност,
стремеж за нейното нестандартно онагледяване и използването на съвременни
педагогически технологии, като експерименти, практически знания на терена,
експедиции и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеният задълбочен анализ на научните и научно-приложните разработки и
приноси на кандидата, убедителната значимост на неговите изследвания,
оригиналността и достоверността на неговите научни разработки, представят доц.
Румен Пенин като един напълно изграден научен работник. Неговата разностранна и
активна преподавателска дейност се характеризира с широко приложение на
съвременните дидактически технологии. И не на последно място, неговата обществена
ангажираност, като ръководител на научно звено и сътрудничеството му в инициативи
на МОМН потвърждават, че пред нас имаме един сериозен и доказан кандидат, който
ще представя с авторитет Софийския университет.

Всичко това ми дава основание да считам, че кандидатът напълно отговаря на
изискванията на Закона и Правилника за неговото приложение и затова с пълна
убеденост предлагам на почитаемото жури да бъде присъдено научното звание
“професор” на доц. Румен Пенин по научна специалност 4.4. Науки за Земята
(Физическа география и ландшафтознание).

21.11.2011 г., София Рецензент:

 Проф. д-р Ангел Велчев


