
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ ПО 4.4. 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА (ГЕОГРАФИЯ – ГЕОГРАФИЯ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА), ОБЯВЕН В ДВ, БР. 41, 01.06.2012 

Г. 

 

ОТ ПРОФ. Д-Р АТАНАС ХАРАЛАМПИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

 

В конкурса за доцент по гореизложения конкурс кандидатства д-р 

Георги Костадинов Бърдаров, главен асистент в Геолого-географския 

факултет на Софийския университет.  

Същият е допуснат до конкурс съобразно нормативната база. 

Процедурата е спазена, което ми дава основание да изпълня ангажимента 

си като член на научното жури, както и в качеството си на официален 

рецензент. 

Георги Костадинов Бърдаров кандидатства за позицията доцент като 

доктор по география и преподавател в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. Съгласно приложените документи и въз основа на 

преките ми впечатления, както и членството му в други организации 

считам за основателно допускането на кандидата за участие в конкурса.. 

В практиката си на преподавател той представя списък на 

дисциплини, които преподава на студентите, определящи облика на 

тяхната специализация. 

Учебната заетост на преподавателя предполага сериозна 

ангажираност и отношение към образователния процес.  Тя е определяща 

по отношение на обосновката за обявяване на конкурса, защото предполага 



отношение към динамиката на социално-икономическите процеси и 

практическата приложимост на теорията в практиката. 

В образователно-квалификационната степен бакалавър Георги 

Бърдаров преподава дисциплините: География на населението и селищата, 

Геоурбанистика, Демография, Етноси и религии в Кавказ.  

В образователно-квалификационна степен магистър дисциплините 

са: Приложна геоурбанистика, Селски селища и селски общности, 

етноконфесионални и културни общности в света. 

Справката документира ангажираността на кандидата към 

проблематиката и спецификата на конкурса. Документирана е с приложени 

академично-преподавателските ангажименти на Г. Бърдаров от Деканата 

на ФС на ГГФ. 

 Кандидатът е научен ръководител на 31 дипломанти, защитили 

успешно разработките си. В академичните му задължения отчитаме 

направените рецензии и препоръки.  

Георги Бърдаров предоставя за настоящия конкурс  следните 

публикации: една монография на тема: „Имиграция, конфликти и 

трансформация на идентичността в Европейския съюз“, едно учебно 

ръководство:  „Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по география 

и икономика“, 4 научни студии, 5 научни статии и 6 доклади от научни 

конференции. 

Приемаме ги като научни публикации, отговарящи на изискуемите 

стандарти, като отбелязваме сравнително малкия им брой, минималната 

повторяемост в съдържанието им, която е неизбежна с оглед 

надграждащия елемент на изследванията. 

Макар и в генерализиран количествен аспект публикациите на 

Георги Бърдаров очертават аспекти на географски изследвания. Те са 

основно в областта на социално-икономическата география и географията 

на населението. 



Особено внимание заслужава монографията „Имиграция, конфликти 

и трансформация на идентичности в Европейския съюз“.  

Приемам я като обобщаваща научна констатация и геодемографска 

политическа препоръка. В нея се акцентира върху разработването на 

типологизация, предопределяща анализ на етно-религиозните конфликти.  

Формулиран е алгоритъм за анализ на геодемографските региони в света. 

Изведени са общите елементи между религиите и изповядваните от тях 

ценности. Защитена е позицията за етно-демографското бъдеще на Европа 

през призмата на етническите различия. 

Някои от тезите на автора са дискусионни с оглед динамиката на 

протичащите процеси и некомфортното им състояние от гледна точка на 

възприетите научни постулати. Същевременно отбелязвам  адекватността  

и целесъобразността на изследването, неговата практико-приложна и 

научно-образователна стойност. 

Публикациите на Георги Бърдаров са основно в сферата на 

социалното и геодемографското направление на географията.  

С оглед определени цели са подложени на изясняване въпросите на 

политико-демографската миграция, етно-религиозните фактори за 

демографски различия, субкултурата на градската среда в европейските 

градове, геополитическите проблеми, провокирани от миграционната 

европейска подвижност, религиозните вярвания, изповедания и резултати, 

демографските феномени на индустриалната епоха и др. 

 Основните ми съображения са насочени към необходимостта от 

преодоляване на дисбаланса обяснителност-анализ, характерен за ранните 

периоди в развитието на академичното мислене.  

Въпреки неговото наличие, провокирано от динамиката на 

общественото развитие и правилния (според мен) вектор на изследвания, 

мнението ми за научната дейност и продуктивност на Георги Бърдаров е 

положително. 



То се потвърждава от броя на цитиранията на изследванията на 

кандидата, приложени в автосправката за конкурса. Макар и ограничен, с 

оглед на тематиката, която „разработва“, считам за достатъчен. 

В научното творчество на Георги Бърдаров отчитам следните 

приноси: 

1. Разработване на теоретико-методологичен модел  за 

анализ на имиграционните процеси в Европа 

2. Извеждане на етно-религиозните фактори за 

демографски различия в някои от регионите на България. 

3. Акцентиране и анализ на нови акценти в условията на 

икономическа национална динамика. 

 Заключение:  

Мнението ми за кандидатурата на Георги Бърдаров, участник в 

конкурса за доцент по икономическа и социална география,професионално 

направление 4.4. Науки за земята (специалност география на населението и 

селищата) е положително. Поради това предлагам на уважаемото научно 

жури с пълна убедителност да гласува за присъждане на научното звание 

доцент по Икономическа и социална география  на д-р Георги Костадинов 

Бърдаров. 

 

Рецензент: 

                                    Проф. д-р Атанас Дерменджиев.  

 


