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СТАНОВИЩЕ 

 

по 

Конкурс за заемане на академичната длъвност „Доцент“  

в професионално направление 1.2. Педагогика /медиазнание, мултимедия, медийна 

педагогика на български и английски език/, 

за нуждите на ФНПП, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“, при СУ „Св. Кл. 

Охридски“, обявен в ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г. 

 

Кандидат: гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов 

Изготвил становището: проф. д-р Розалия Кузманова – Карталова 

 

      1. Данни за конкурса 

       Конкурсът за доцент по Педагогика (медиазнание, мултимедия и медийна педагогика 

на български и на английски език), обявен в ДВ от 27.05.2016 г., се провежда съгласно 

изискванията, предписани от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, съобразно предписанията на Правилника за неговото приложение, както и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ. В конкурса участва само един кандидат - гл. ас. д-р Данаил 

Кирилов Данов, преподавател към катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ на 

ФНПП при СУ „Св. Климент Охридски“. 

            2. Данни за кандидата 

Данаил Данов е завършил ФКНФ, СУ «Св. Климент Охридски» (1988), 

департамента по „Социология и политически науки“ на Централноевропейския 

университет, Прага (1992) и Факултета за регионални изследвания на Лондонския 

университет (1994). Отличаван е със стипендиите за научно-изследователска дейност на 

Британския съвет, Институт за отворено общество и Комисия „Фулбрайт“. Лицензиран е 

за международен експерт по практическо обучение по журналистика от страна на BBC 

World Service, Deutsche Welle и RNTC, the Netherlands. Провеждал е обучения с 
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журналисти, медийни мениджъри и продуценти в повече от 20 страни на Европа, Азия, 

Африка и Америка. Член-основател е на организациите „Журналисти за Европейски 

съюз“, „Мрежа за професионално медийно развитие на Югоизточна Европа“, както и 

членува в Американската асоциация за литературна журналистика. Притежава богат 

професионален опит в областта на медиите и журналистиката: БНР-репортер, редактор, 

1990-1992, радио „Експрес“, шеф „Новини“ (1993) и зам.-гл. редактор (1996), водещ и 

продуцент, Би Би Си (1994-1995), медиен ръководител „Програма Медии на фондация 

„Отворено общество“ (1997), главен секретар и зам.-председател на УС на БНР (1998-

2001), и.д. Генерален директор на БНР (2001), Програмен директор на Център за развитие 

на медиите, София (2001-2010), член на Експертния съвет на БНР (2001-2007), член на УС 

на Център за развитие на комуникациите и човешките ресурси (2011-2014). През 2011 г. 

Данаил Данов защитава докторска дисертация в професионално направление Педагогика 

на тема „Новите технологии и обучението чрез интернет като алтернатива на 

традиционните учебни методи“, а от 2014 г. - след конкурс - е назначен за гл. асистент по 

медиазнание, медийна педагогика и мултимедия във ФНПП, СУ.  

           3. Описание на научните трудове 

За участие в конкурса кандидатът представя 19 публикации, от които:  

- хабилитационен труд, монографията „Педагогика на медийната комуникация“,  

издадена от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ през юни 2016 г. и 

обхващаща полето на медийната педагогика; 

- монографията „Информационното радио: поглед отвътре“, издателство ПОЛИС, 

2005, област „Медиазнание“, в която подробно се спира на изкуството на интервюто, 

различните техники на интервюиране и значимостта на въпросите за по-ефективното 

събиране на информация; 

- студиите Labor Relations in the Bulgarian Media в Labor Relations in the Media, N. 

Nahtiga (ed.) Chisinau, 2008 и Bulgaria: Implementation of the EU Audiovisual Media Services 

Directive in The Impact of Regulating On-demand/Non-linear Media Services by the EU 

Audiovisual Media Services (AVMS) Directive on Freedom of Speech in Post-Communist 
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Democracies of Central and South-Eastern Europe, (B. Kontic ed.), Sarajevo, 2008, и двете – в 

област „Медиазнание“; 

- статиите: „Формиране и развитие на медийната грамотност в детската градина“, 

„Медийна педагогика и медийна грамотност“, „Цифровизация, социализация и медийна 

култура“, „Медии и влияние: миграционният проблем през призмата на европейските 

ценности“(Медийна педагогика); „Приложение на новите технологии в чуждоезиковото 

обучение“ (в сборника „Иновации в обучението и познавателното развитие“,  2015) и 

„Новите информационни и комуникационни технологии като основно педагогическо 

средство в обучението“ (в сборник „Висшето образование в България и стратегия „Европа 

2020“), - с изследователска област – мултимедия; „Evaluation of Training“ – част от книгата 

„Impact Indicators: Making a Difference“ (2003, Chsinau, C. Cepoi (ed.), „Редакционни 

ценности и стандарти в журналистиката на Би Би Си“ и „Регулация на медиите във 

Великобритания“, част от сборника „Медиите във Великобритания и САЩ, 2000, М. 

Данова (ред.). 

Представени са и шест преводни текста – от английски на български – част от 

издаваната през последните 15 години в България специализирана литература от областта 

на „Медиазнанието“, чрез която Данаил Данов доказва компетентността си да преподава 

академични дисциплини и на английски език, съществено изискване на конкурса.  

          4. Научни приноси 

Цялата научна продукция на гл. ас. д-р Данаил Данов, добре позната сред 

журналисти, медийни специалисти и педагози, е пряко свързана с проблемните области на 

конкурса – медиазнание, медийна педагогика и мултимедия. Приемам приносните 

моменти, посочени от него в конкурсната документация и приветствам стремежа му да 

обоснове значимостта на медийната педагогика като средство за формиране и развитие на 

медийната грамотност. Приветствам усилията му, отнасящи се до приложението на новите 

информационни и комуникационни технологии като средство, подпомагащи личностното 

развитие както в рамките на възпитанието в семейната среда, така и в условията на 

педагогическото взаимодействие в доучилищна възраст и после – при обучение и 

образование. Приемам изводите и интерпретациите на кандидата по отношение на 
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теоретичния анализ, изграждащ предложените за конкурса трудове, както и практическия 

им принос, свързан с предлаганите от него нови възможности при обучението на 

журналисти и педагози. Смятам, че разработената методика за прилагане на дигиталните 

технологии като ключов елемент, допринасящ за повишаване на ефективността на 

учебната среда, създава по-висока мотивация сред субектите на обучителния процес и 

оптимизира отношенията между тях и води до далеч по-добри резултати.  

          5. Преподавателска работа 

От самото му назначаване на длъжност „главен асистент“ във ФНПП при СУ, д-р 

Данаил Данов чете лекционни курсове на български и/или английски език, включващи 

дисциплините „Въвеждане в специалност педагогика на масовата и художествената 

комуникация“, „Медийна педагогика“, „Психологически и педагогически основи на 

информационната култура“, „Журналистически жанрове и формати“, „Теория и история 

на връзките с обществеността“, „Мултимедия“, „Виртуални медии“, „Медийна 

комуникация и управление на електронни медии“, „Основи на социално-технологичната 

култура“, „Интеркултурно възпитание – психологически и педагогически проблеми и 

перспективи“, „Съвременни информационни технологии“, „Социализация на личността в 

информационното общество“, „Алтернативни форми на преподаване“, „Аудио-визуални 

информационни технологии в интеркултурното образование“, „Лидерство и 

комуникация“, „Писане и управление на проекти“ и „Ефективна комуникация“. През 

последните две години активно преподава „Приложение на новите технологии в 

чуждоезиковото обучение“ към Българо-германската РААБЕ академия. Участва като 

експерт-обучител в значими образователни проекти: проект № BG051PO001-3.1.09, 

„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите 

училища”; проект № 0005 BG051PO001-3.1.09-0005 „Развитие на системата за 

квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“; проект № BG051PO001-3.1.10-0001, „Подобряване на услугите 

по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално 

обучение“; проект №BG051P0001-3.1.03-000, „Квалификация на педагогическите 

специалисти“ на тема: „Организиране и провеждане на специализирана квалификация в 

институции, предлагащи международно признат сертификат, насочена към повишаване на 
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знанията, уменията и компетентностите по английски език“. Ръководи и два проекта, 

изпълнявани в рамките на Комплекса за върхови достижения в хуманитаристиката на СУ: 

„Създаване и прилагане на комуникационна стратегия“ и „Разработване и прилагане на 

иновативни техники и модели в обучението по медийна и информационна грамотност в 

контекста на гражданското образование“. През есента на 2015 г. е включен в комисията, 

подготвяща програмната акредитация на обучението в образователна и научна степен 

„доктор” във ФНПП. 

           6. Заключение 

На базата на изложеното по-горе бих желала да заявя подкрепата си за д-р Данаил 

Данов относно избирането му за доцент по в професионално направление 1.2. Педагогика 

/медиазнание, медийна педагогика и мултимедия на български и английски език/ към 

катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ на Факултета по начална и предучилищна 

педагогика на СУ “Св. Климент Охридски“. Кандидатът отговаря на всички изисквания за 

заемане на тази академична длъжност и по този повод призовавам колегите си, членове на 

Научната комисия, да предложат на Факултетния съвет неговото избиране за доцент в 

посочената за конкурса област. 

            

 

17.08.2016 г.                                                 Проф. д-р Розалия Кузманова - Карталова 

 

 


