
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф.д-р Виолета Кирилова Атанасова 

ШУ “Епископ Константин Преславски” 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на 

висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 

1.2.Педагогика (История на неформалното образование в България), обявен от 

СУ “Св. Климент Охридски” в ДВ, бр. 34/20.04.2018 г. 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от СУ “Св. Климент Охридски”, и съобразно заповед № РД 38-

446/02.07.2018 г. В конкурса участва само един кандидат – доц. дпн Пенка Ненова 

Цонева. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

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

академични длъжности в СУ “Св. Климент Охридски”. Процедурата по конкурса е 

коректно спазена. 

 

1. Професионална биография 

Пенка Ненова Цонева започва работа във ВВТУ „Т. Каблешков“ - гр. София като 

асистент през 1988 г. Професионалната й кариера продължава в СУ „Св. Климент 

Охридски“ през 2001 г. като хоноруван преподавател, през 2002 г. - като главен 

асистент на трудов договор по чл.68 от КТ, а през следващата година – като главен 

асистент на безсрочен трудов договор. През периода 2002-2009 г. тя работи и като 

хоноруван преподавател в Медицински колеж „Й. Филаретова”, гр. София. 

През 2008 г. придобива научното звание доцент. Кандидат на философските 

науки е от 1989 г., а доктор на педагогическите науки - от 2015 г. Професионалната й 

биография се допълва с административния опит, придобит като ръководител на 

катедра „История на педагогиката и управление на образованието” във Факултета по 

педагогика на СУ ”Св. Климент Охридски”, член на ФС на ФП и член на временни и 

постоянни комисии във ФП. През периода 2013-2018 г. Пенка Цонева е член на 

Редколегията на електронното списание „Българско списание за образование“, а през 

периода 2016-2018 г. - член на Редколегията на Годишника на СУ, кн. Педагогика. 



 

2. Представена конкурсна документация 

От началото на научната си кариера доц. дпн Пенка Цонева има общо 92  

публикации, повечето от които са в областта на история на българското образование.  

По вид и тематика научната продукция, с която участва в обявения конкурс, 

отговаря на профила на конкурса за придобиване на академичната длъжност 

“професор”. Тя обхваща общо 32 публикации, от които 1 монография, 1 учебник и 3 

учебни помагала, 5 студии, 5 статии в научни списания, 9 статии в сборници, 1 

автореферат и 7 други публикации. 

 

3.  Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Основните научни трудове на доц. дпн Пенка Цонева са фокусирани върху 

проблеми, свързани с история на неформалното образование в България. На нея са 

посветени монографията, студиите и голяма част от статиите. Монографията на доц. 

дпн Пенка Цонева „Читалищното образование в България 1878-1989“ представя 

първото цялостно задълбочено изследване по този проблем. В него е направена 

периодизация на развитието на читалищното образование през разглеждания период 

и са откроени спецификите на отделните етапи. Разгледани са нормативната уредба 

на читалищното образование, неговите форми и съдържание, образователното 

взаимодействие на читалищата с културни-просветни и други обществени 

организации. Специално място е отделено на читалищните библиотеки и развитието 

на книжния им фонд.  

„Неформалното образование в България 1878-1989“ е първият български учебник 

по тази учебна дисциплина. Той представя образованието, осъществявано от 

извънучилищни институции и организации – читалището, църквата, женските 

дружества, детските и младежките организации. Христоматията „История на 

неформалното образование в България 1878-1989“ и първа част на антологията 

„Неформално образование“, на която доц. дпн Пенка Цонева е съставител, съдържат 

текстове от основни исторически извори, илюстриращи това образование. За първи път 

са публикувани архивни единици от различни български архиви, което повишава 

научната значимост на тези учебни помагала.  

Студиите и статиите на доц. дпн Пенка Цонева в сп. „Българско списание за 

образование“, “Стратегии на образователната и научната политика”, „Образование“, 

„История“, в годишника на СУ и в сборници от конференции отразяват 



изследователските търсения на автора, свързани също с проблеми, частично или 

цялостно представени в монографията и учебника. 

Научните изследвания на доц. дпн Пенка Цонева са насочени към 

недостатъчно изследвани педагогически проблеми и се отличават с аналитичност, 

задълбоченост, аргументираност. Те са основани върху богата изворова база, която 

допринася за тяхната научна достоверност. 

Според приложената справка броят на цитиранията е 53, 7 от които - от чужд 

автор. Това е добър показател за научната значимост на публикациите на  доц. дпн 

Пенка Цонева. 

 

4. Научни приноси на кандидата 

Представената научна продукция на доц. дпн Пенка Цонева свидетелства за 

центрираност на научните й интереси, последователност и систематичност в 

развитието на нейната професионална дейност, което я представя като задълбочен 

учен и изследовател. В съответствие с профила на конкурса могат да се обособят 

следните приносни моменти: изяснени са тенденциите в развитието на нормативната 

уредба и практическата реализация на неформалното образование в България, като е 

откроена спецификата на образователно-възпиталната дейност на основните му 

фактори – читалището, църквата, женските дружества, детските и младежките 

организации. Изведени са характеристиките на отделните периоди в развитието на 

читалищното и църковното образование и образователната дейност на женските 

дружества. Установени са тенденциите в развитие на връзките: читалище, църква, 

женски дружества – образование; читалищна библиотека – самообразование на 

населението. 

 

5. Характеристика на педагогическата дейност на кандидата 

Доц.дпн Пенка Цонева е с дългогодишна кариера на университетски 

преподавател, който се отличава с ерудиция и компетентност. В ОКС „бакалавър“ 

води лекционни курсове и упражнения по задължителните дисциплини История на 

неформалното образование в България и История на българското образование и 

избираемите дисциплини  История на социалното законодателство в България и 

История на училищното управление в България, а в ОКС „магистър“ - модул от 

дисциплината „Основи на неформалното образование“. Тя е научен ръководител на 1 



докторант, дипломанти и студенти – участници в научни форуми и проекти. Доц. дпн 

Пенка Цонева участва в 7 научноизследователски проекта, на 3 от които е 

ръководител. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на основните идеи в тях и отчитане на научните приноси, давам своята 

положителна оценка за   научно-изследователската и преподавателската дейност на 

кандидата и препоръчвам на Научното жури да предложи на Факултетния съвет на 

Факултета по педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”  доц.дпн Пенка Ненова 

Цонева да бъде избрана за “професор” в област на висше образование 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика (История на 

неформалното образование в България). 

 

 

10.08.2018 г.                                                Подпис:............................................ 

                                                                                /проф.д-р Виолета Атанасова/ 


