
 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.ф.н. Иван Касабов                                                   

от Нов български университет 

за научните трудове гл. ас. д-р Йордан Симеонов Ефтимов за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в НБУ 

по професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на 

литературата)  

I. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

Гл. асистент Йордан Ефтимов е доктор по филология – утвърждаващ се учен със 

значителни постижения. Научните му публикации за рецензирания период включват 3 

книги (сборници с научни статии и студии): „Двойното дъно на класиката: От Ботев и 

Вазов до Йовков и Далчев“. Изд. „Хермес“, Пловдив, 2010, 183 с., „Тук лежи заекът“. 

ИК „Сиела“, София, 2010, 204 с. и две монографии: „Божествената математика: 

Тревожната хетероклитност на българския символизъм“. ИК „Просвета“, София, 2012, 

336 с. и „Поетика на съгласието и несъгласието“. Издателство на НБУ, 2013, 318 с. 

Автор е и на девет студии и статии. Съставител и редактор е на текстове за списание 

Littera et lingua (електронно издание на Факултет по славянски филологии при 

Софийския университет) есен 2010 – 170 стр. 

Има и над 30 участия с доклади в национални и международни научни форуми.  

На обявения конкурс за доцент по история и теория на литературата в Нов 

български университет Йордан Ефтимов се явява със значителни публикации за 

периода след избирането му за гл. асистент и с хабилитационен труд - монографията 

„Поетика на съгласието и несъгласието“. Издателство на НБУ, 2013, 318 с.  

1. Монографичният труд „Поетика на съгласието и несъгласието“ се състои 

от Предговор, 5 части с 14 глави, Литература и Резюмета на български, 

английски и руски. В частта „Дисперсната идеология“ има есета за Христо 

Фотев, за любовния дискурс в българската поезия от епохата на социализма 

(50-те–80-те години на ХХ век), за Далчев и за Екатерина Йосифова. В частта 

„Критика откъм утопията“ има есета за Пеньо Пенев, Константин Павлов и 

Иван Динков. В раздела „Встрани от избрания път“ – есета за Иван 

Теофилов, късните символисти и Николай Кънчев. Основната идея на автора 

е „разглеждането на отношението на поетите към идеологията и то да бъде 

типологизирано като няколко типа умерена съпротива“. Изследването се 

характеризира с интердисциплинарен (антропологически, социологически, 

литературно-исторически и реторически) подход за анализ на литературата и 

културата от епохата на ранния социализъм в България чрез емблематични 

произведения на най-известните писатели и поети от периода – както 

фанатично поддържащи режима, така и смятаните за дисиденти. Като се 

оставят настрана някои крайни мнения на автора за идеологическите 

характеристики на определени поети, монографията е издържана в 

оригинален ракурс и се отличава с нетрадиционни анализаторски подходи. 

Най-впечатляващи са сполучливите реторическите анализи чрез изтъкване на 



ефектите от тропите, каламбурите и иронията, както и опитите за семиотичен 

прочит на редица текстове.    

2. Приноси в останалите приложени публикации, издадени след 

назначаването му на академичната длъжност „гл. асистент“ 

След назначаването му за главен асистент и след защитата на докторската 

дисертация на тема „Проблеми на символизма в творчеството на Иван Андрейчин, 

Иван Грозев, Димо Кьорчев и Димчо Дебелянов“, д-р Йордан Ефтимов има значително 

количество научни публикации в реферирани и рецензирани списания, представени в 

началото на това становище, които за този период са 9 статии и студии и три 

монографични книги. 

3. Цитиране от други автори 

1. Справката за цитиране, изготвена от библиотеката на НБУ въз основа на пет 

източника (Google Scholar, InCites, Microsoft Academic Search, ISI Web of Science, 

Scopus), показва 23 цитирания, 258 коментара и 25 рецензии. Индексът h е 1.67, което 

говори за утвърден автор, чиято научна активност е висока, а постиженията му са 

забелязани от научната общност. Индексите за средния брой публикации и за новите 

публикации също са високи. В резултат може да се каже, че научната дейност на д-р 

Йордан Ефтимов е високо оценена. 

4. Резултати от участие в изследователски и творчески проекти и 

приложение на получените резултати в практиката 

Д-р Йордан Ефтимов е активен участник в поредица изследователски проекти 

като: „Годините на литературата“ с ръководител доц. Пламен Дойнов. Той е активен 

постоянен участник в дългосрочните научноизследователски програми на департамент 

„Нова българистика“ „Литературата на Народна република България (1946–1990)“ (от 

април 2008 г.) с ръководител доц. Пламен Дойнов и „Съвременната българска 

литература (след 1990 г.)“. Участник е в литературно-историческата школа на НБУ към 

Департамент „Нова българистика“ с ръководител проф. Михаил Неделчев. Ръководител 

е на проекта на департамент Нова българистика при НБУ „Тайните поетически вечери“ 

заедно с доц. Морис Фадел – през учебната 2010-2011 година. Консултант е в проекта 

„Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България” – проект 

на ФКНФ към СУ в сътрудничество с Пловдивския университет, НАТФИЗ и Института 

по изкуствознание към БАН. Ръководител на проекта е гл.ас. Невена Панова – през 

учебната 2010-2011 година. 

II. Учебна и преподавателска дейност 

1. Аудиторна и извънаудиторна заетост (работа в електронния обучителен 

модул "MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и 

стажове и др.) 

Нормата за учебна заетост на д-р Йордан Ефтимов изпълнена и дори преизпълнена 

за периода на последната й атестация по всички показатели. Д-р Ефтимов е бил 



директор на бакалавърска програма „Българистика“ през 2012 г и е участвал в нейното 

разработване и акредитиране. Участвал е и в разработването на магистърска програма 

„Дизайн на книгата и текста“ и майнър програма – втора специалност съвместно с 

департамент „Дизайн“. Д-р Ефтимов е водил над 20 авторски курса и семинари.  

2. Работа с Еразъм студенти. Йордан Ефтимов е работил активно като 

преподавател на студенти от Лодзкия и Ягелонския университет, които по програма 

„Еразъм“ са били за по един семестър в Нов български университет. Самият той е 

сключил договор по програмата – с Института по славистика на Ягелонския 

университет. Също така е изнасял лекции по програмата в Краков. 

3.Оценки от анкетите на студентите 

Оценките на студентите от пет курса за преподавателската работа на д-р Ефтимов 

(отношение към студентите, методи на преподаване, допълнителни учебни материали, 

оценяване и др.) са отлични, а за един курс – много добра. 

 

III. Организационна и обществена дейност на д-р Йордан Ефтимов: 

Участие в департаментни съвети с инициативи, представяне на проучвания и 

т.н., член на редакционната колегия на списание „Език и литература“, издание на 

Съюза на филолозите българисти, член на редакционната колегия на „Литературен 

вестник“, където е водещ на броеве през целия период на атестацията, гост-редактор на 

списание Littera et lingua (електронно издание на Факултет по славянски филологии при 

Софийския университет)  – есен 2010. 

Цикъл от публични лекции на годишната конференция на Асоциацията на 

учителите по български език и литература (АУБЕЛ) – 28-29 юни 2014 г., Стара Загора. 

Член на редакционната колегия на списание „Гранта“ – от есента на 2013 г. 

Член на Съюза на учените в България – от пролетта на 2013 г. 

 Освен отбелязаната научна и преподавателска дейност, Йордан Ефтимов е 

носител и на творчески награди като: Националната награда за поезия „Иван Николов“ 

(2013) и Националната награда за поезия „Христо Фотев“ (2014). 

В заключение, убедено предлагам най-висока оценка за научната, учебно-

преподавателската и обществената дейност на д-р Йордан Ефтимов и препоръчвам на 

уважаемото научно жури да избере гл. асистент д-р Йордан Симеонов Ефтимов за 

доцент, като единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 2.1. Филология (теория и история на 

литературата). 

25.06.2015 г. 

        /проф. Иван Касабов, д.ф.н./ 


