
СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Соня Пенкова, Университет по библиотекознание и информационни 

технологии, член на научно жури в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по професионално направление  

1.2. Педагогика (Дидактика, музейно образование) 

 

 

 

1. Данни за конкурса 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

професионално направление 1.2. Педагогика (Дидактика, музейно 

образование), обявен в „Държавен вестник“, бр. 61 от 2017 г. се е явил 

единствен кандидат – доц. дпн Вася Делибалтова. 

Предоставените документи отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за прилагането му. 

 
2. Данни за кандидата 

Кандидатът завършва специалностите Педагогика (1990) и Журналистика 

(1995) в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, има научни степени 

„доктор“ по научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и 

дидактика (2001) и „доктор на науките“ по 1.2. Педагогика с тема 

„Метакогнитивно развитие в контекста на музейното и училищното 

образование“  (2015).  

Доц. дпн Вася Делибалтова е работила като учител, педагогически съветник, 

а от 1996 г. до днес е преподавател във висше училище (ДИУУ и ФП на 

Софийския университет) последователно заемайки различни академични 

длъжности 

– асистент, главен асистент, а от 2005 г. до сега е доцент по научна 

специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактиката (дидактика и 

доцимология). 

Доц. дпн Вася Делибалтова има специализации в областта на научните ѝ 

интереси и търсения в страната (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“) 

и в чужбина (Карлов Университет, Чехия и Ваймар, ФРГ). 



Доц. дпн Вася Делибалтова е член на ФС и на Общото събрание на Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски“. Била е зам.-декан на ФП. 

Участник е в международни, национални и университетски научни проекти 

(11) и научни форуми (14). 

Доц. дпн Делибалтова е била ръководител на докторанти (3) и дипломанти 

(28).  Шест пъти е била рецензент и автор на становища в научно жури. 
 

Освен, че от предоставената информация, съгласно нормативните изисквания 

е видно, че доц. дпн Делибалтова е изпълнила изискванията за академичната 

длъжност, то е важно да се отбележи, че тя е учен и преподавател със 

запазено място в научната педагогическа общност.  

 

3. Научни трудове и приноси на кандидата 

Научната продукция на доц. Делибалтова е впечатляваща с научните си и 

творчески достойнства показва ерудиция и богата информираност на автора в 

основни научни области – образование /педагогика, дидактика, методика/, 

музеи /неформално образование, просветно дело и културология/, 

метакогниция /психология/. 
 

Автор е на 5 монографични труда (един в съавторство) по профила на 

академичната длъжност, за която доц. Делибалтова кандидатства, на 9 научни 

студии (две в съавторство), на 6 учебници и ръководства (в съавторство), на 

научни статии в научни списания (20) и в научни сборници (29), три 

абстракти от конференции и др. 
 

Публикациите, които прилага в подкрепа на своята кандидатура за 

длъжността „професор“ – два монографични труда, 5 учебници и 

ръководства, 4 научни студии, 26 статии в научни списания и сборници, 

характеризират доц. дпн Делибалтова не само като теоретик изследовател,  

показващ научна осведоменост, изследователска добросъвестност, познаване 

на проблемите на научното осмисляне, но и познавач на практиката, с високо 

ниво на отговорност към процесите на взаимодействие между партньорите в 

образованието, тяхното със средата и с държавата, и въздействията на всичко 

това върху учащите се с различен профил и ниво. Бих отбелязала специално, 

без да омаловажавам значимостта на всичко останало, изследванията върху 

метакогнитивното развитие на обучаемите, отношенията му с 



образователните – формални и неформални институции, разположени в 

контекста на връзките му с реформите и процесите на трансформиране на 

настоящите образователни практики, както на съдържателното им ниво, така 

и като дизайн.  
 

Научните приноси на доц. дпн Делибалтова са теоретико-методологически и 

практико- приложни. В справката за научните ù приноси детайлно са 

посочени всички направления на изследователската и публикационната ù 

дейност, представени в обобщен вид. Основните научни приноси са 

оформени на три равнища – теоретично, концептуално и емпирично. На 

теоретическо ниво – чрез междудисциплинарен съпоставителен анализ на 

характеристики в реализирани изследвания научно аргументирано е доказана 

тезата, че съгласуването и договарянето между страните в процеса на 

обучение/образование е възможно при изследването и познаването на 

контекста, в който се реализират. На концептуално ниво – в очертаване на 

съществените параметри на контекста на обучение при различни по сложност 

среди и извеждане на основните затруднения. На емпирично ниво са 

реализирани поредица изследвания, които да очертаят характеристиките на 

контекста от гледна точка на проектиране и реализиране на обучение в т.нар. 

„отворена учубна среда“. 

 
4. Преподавателска дейност 

Лекционните курсове на доц. дпн Делибалтова са по направлението на 

обявения конкурс. 

Кандидатът има повече от двадесет годишна преподавателска дейност. Чете 

лекции (самостоятелно и в екип), както в ОКС „Бакалавър“, така и в ОКС 

„Магистър“, в задължителни (дидактика, педагогика, съвременни методи и 

техники за обучение, дизайн, оценяване и контрол на качеството на 

образователни програми и услуги, мениджмънт на учебния процес) и в 

избираеми програми (музейни образователни програми, подготовка на кадри 

за образованието на възрастни, социална работа с жени, жертви на насилие, 

превенция на насилието над жени, образователни възможности на 

виртуалните музеи). 

Кандидатът е разработил и обновява десет учебни програми, по които води 

лекционни курсове. 



Доц. дпн Делибалтова е била гост лектор и в чужди учебни заведения в 

Чехия, Полша, Словакия, Казахстан. 
 

Диапазонът от учебни дисциплини потвърждава високата ерудиция и 

специална подготовка на доц. дпн Делибалтова. 

 
Заключение 

Като имам предвид високата квалификация и постиженията на доц. дпн Вася 

Делибалтова като преподавател, убедителните ѝ приноси на теоретик в 

областта на педагогиката, широката ѝ осведоменост и творческа зрялост, 

мястото, което си е извоювала в сферата на българското образование считам, 

че тя напълно отговаря на изискванията за придобиване на академичната 

длъжност „професор“ така, както са формулирани в Закона за развитие на 

академичния състав в РБ и Правилника за неговото приложение. 
 

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на доц. дпн Вася 

Делибалтова академичната длъжност „професор“. 

 

 

 

        доц. д-р Соня Пенкова 


