
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.ф.н. Мариана Василева Георгиева-Бенчева, ИБЕ „Проф. Любомир 

Андрейчин“-БАН 

     Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ в професионално 

направление 2.1. Филология (Тюркология; Общо и сравнително езикознание) за нуждите на 

ФКНФ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конкурсът е обявен в 

„Държавен вестник“, бр. 88/ 13.10.2020 г., с. 73. 

     Кандидат: доц. д-р Милена Петрова Йорданова 

     Представям Становището като външен член на Научното жури, определено със Заповед 

№ РД – 38 – 540/18.11.20101 г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ 

     1.Основание за оценката и обща характеристика на публикациите и професионалните 

дейности, подадени за разглеждане по настоящата процедура 

     Доц. д-р Милена Йорданова е единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по Тюркология. Тя представя Справка за минималните научни 

изисквания съгласно ЗРАСРБ и всички други документи и материали, които ЗРАСРБ 

изисква. Документите са компетентно оформени и представени.  

     В Конкурса доц. д-р Милена Йорданова участва с хабилитационен труд – монографията 

„Морфосинтаксис на прилагателното име в турския език. 272 с., три статии в реферирани и 

индексирани научни издания, две от които в съавторство, шест статии в нереферирани 

научни издания, една от тях в съавторство и учебника Język turecki. Minimum gramatyczne. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 260 p.  

      Отбелязваме, че изказваме становището си по тези публикации, тъй като те по време са след 

първата хабилитация на кандидатката през 2016 г., условие, което Законът уговаря. 

     Доц. д-р Милена Йорданова е ръководител на Катедрата по методика на чуждоезиковото 

обучение, член на Факултетния съвет по класически и нови филологии и член на Комисията по 

проектната дейност на този Факултет (от 2019 г. до момента на Конкурса). 

  

     2.Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

     Доц. д-р Милена Йорданова води четири лекционни курса в бакалавърска степен на 

специалността „Тюркология“. Била е научен ръководител на двама доктори и ръководи 

двама докторанти. Ръководила е и две магистърски работи. 

     Кандидатката в Конкурса за Професор е ръководител на два научноизследователски 

проекта. Всичко това се разполага във времето след първата хабилитация на кандидатката 

в Конкурса и затова е актуално съгласно Закона като неин академичен актив. 

     Доц. д-р Милена Йорданова е участвала в организирането на четири научни форума и е 

представяла научни тези в девет международни и национални научни форума. 

     В актива на кандидатката се вписва съставителство на два Сборника, редактиране на 

един и членство в две редколегии на периодични научни издания. 



     Цитиранията са 14 за времето след първата хабилитация до момента на журирания от 

нас Конкурс. Справката за цитиранията е селектирана в съответствие с изискванията на 

водещия Закон. 

     3. Област на научни интереси и преценка на приносите 

     Доц. д-р Милена Йорданова е утвърден изследовател по научни проблеми в областта на 

морфосинтаксиса на турския език, при това и в компаративен аспект с българския език 

естествено. Търсенията на кандидатката са сериозна и нелека научна задача, предвид на 

една усложнена лингвистична разнородовост – като езикови семейства, като езикова 

структура и система, а и защо не като междукултурна комуникация въобще (кандидатката 

има валенции на научното си търсене и в такъв аспект, което е неизбежност съобразно 

преподавателската активност). 

     Милена Йорданова носи похвална библиографска култура по научната проблематика на 

своите трудове и дисциплина на научното търсене. Хабилитационният й труд 

„Морфосинтаксис на прилагателното име в турския език“ представя едно достойно за 

професор усилие да се разположи тази част на речта с нейните специфични категориални 

характеристики не просто в спецификата на синхронната граматикализация, но и на фона 

на традуктологията и мегакомуникацията по принцип. Освен това трудът е с много 

категорична приложна част, в която е есенциалността на автора да свърже теоретичната и 

приложната проекции така, че да реферира своята претенция на учен. Йорданова старателно 

представя синхронната граматична референция на прилагателното име в турския език по 

трудния път на компаративизма и през деликатното препращане и към диахронията, когато 

това се налага. Този комплексен методологически профил на изследването е доказателство 

за качествата на Йорданова едновременно като научен изследовател и университетски 

преподавател. 

     Препоръчваме в следващите си изследвания Милена Йорданова да прецизира 

релационния и морфосинтактичния план като валидираща проективност на 

граматикализациите на прилагателното име, за да се попълнят докрай парадигмите както на 

свързването на прилагателното име със съществителното, така и на синтактичните му 

валенции и позиции въобще. 

     Статиите на Милена Йорданова също доказват последователните й научни интереси в 

проблематиката на Конкурса, в който е кандидат, и затова, разбира се, са неизменна част от 

нейната сериозна изследователска експертиза. Тук трябва да прибавим с удоволствие и 

дидактическата и традуктологична експертиза като част от темите на част от статиите, което 

анотира Йорданова като университетски преподавател с качествен образователен паспорт. 

Така естествено се представя и успехът й на автор на учебник, който, важно е, е резултат от 

проектна активност. 

     4. Оценка на преподавателската дейност на кандидата 

     Доц. д-р Милена Йорданова е авторитетен според научноизследователския си профил 

преподавател и участието й в Конкурса за Професор предлага перспективна академична 



инвестиция в обучението по специалността „Тюркология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. За това 

свидетелстват както лекционните курсове, които тя води, така и ръководството на 

магистърски работи и на докторантури. Т.е. Милена Йорданова е преподавател и в трите 

степени на висше образование – бакалавър, магистър и образователната и научна степен 

„Доктор“. 

     Авторството й на учебник също експлицира правомерната й заявка да бъде избрана за 

Професор. 

     5. Заключение 

     Предвид на становището ми за научноизследователските постижения и 

преподавателските успехи, както и на административните компетентности, които 

упражнява, и съобразно с представените документи и материали по Конкурса съгласно 

разпоредбите на ЗРАСРБ заявявам, че доц. д-р Милена Стефанова Йорданова отговаря на 

изискванията за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

2.1. Филология(Тюркология; Общо и сравнително езикознание) за нуждите на ФКНФ в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и ще гласувам „За“.   

 

      

     29.01.2021 г.                                                                     Проф. д.ф.н. Мариана Георгиева 

 


