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СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. Мони Ешуа Алмалех, д.н. Нов български университет, департамент „Нова 

българистика“, 2.1. Филология (04.05.11. Общо и сравнително езикознание – приложна 

лингвистика), диплома № 24453 от ВАК/30.07.2007 г. 

за 

участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Професионално 

направление 2.1. Филология, с кандидат гл. ас. д-р Мария Огойска 

върху 

цялостната дейност на кандидата 

 

Настоящото Становище се изготвя в изпълнение на заповед № З-РК-60/23.12.2020 г. на 

Ректора на НБУ и съгласно новия закон и правилника на НБУ. Становището е изготвено 

съобразно с Приложение 3 към Наредба за развитието на академичния състав на НБУ за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ и Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България.  

 

Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

 

Група А, Показател 1  

Мария Огойска. Епистоларният диалог Захарий Зограф – о. Неофит Рилски в 

православнолитературната култура на България, НБУ, 04.07.2014 г., Филология 2.1 (Теория 

и история на литературата), (шифър 05.04.01), научен ръководител доц. д-р Емилия Дворянова 

(НБУ), Научно жури: доц. Едвин Сугарев, д.н. (НБУ), доц. д-р Елка Трайкова (ИЛ БАН), проф. 

Цветан Ракьовски, д.н. (ЮЗУ „Неофит Рилски“), доц. д-р Мартин Иванов (СУ “Св. Климент 

Охридски“). 493 стр. – 50 точки. 

 

Група В, Показател 3  

Мария Огойска. Прочити върху християнския дух на българската литература. Издателство 

„Проф. П. Венедиков“, София, 2017, 212 стр. –  100 точки. 

 

Група Г  

Показател 5 – 75 точки 

Мария Огойска. Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф, София: „Сдружение 

Приятели на Света Гора, Атон – България”, 2014, 112 с.  

Показател 7  

Статии и доклади на гл. ас. д-р Мария Огойска, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 27 публикации и 

270 точки. 

Показател 9  

Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове – 2 студии и 30 точки. 

 

За Група Г за показатели 5, 7 и 9 – общо 375 точки. 

 

 

Група Д  

Показател 13 Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 50 точки 

и Показател 14 Цитирания или резензии в нереферирани списания с научно рецензиране – 85 

точки. 

На базата на дадената като Приложение в документите по конкурса Справка от Библиотеката 

на НБУ, отчетени цитиранията са до края на 2018 г., т.е. преди повече от 2 години: 
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За Група Д за показатели 13 и 14 - общо 135 точки. 

 

Група Ж по Показатели 23, 24, 25, 30, 31, 32 – общо 65 точки. 

Показател 23 Наличие на изследователска или творческа програма – 10 точки. 

Показател 24 Членство в национални и/или международни организации и асоциации в 

съответното професионално направление – 10 т. 

Член на Съюз на българските журналисти – 1994 г. 

Член-учредител на Програгмния и Научен съвет Литературноисторическата школа на НБУ - 

2011 г. 

Показател 25 Научни публикации, различни от представените при завършването на 

докторантурата – 10 т. 

Нови изследвания на д-р Мария Огойска по проблемите на теория и история на културата и 

на литературната история – проект за книга (150 стр.) 

Показател 30 Водени публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ или престижни 

национални/международни организации – 10 точки. 

Повече от 30 участия с доклади от името на НБУ на национални и международни научни 

форуми за периода 2014-2019 г.; голямата част от тях вече публикувани в научни сборници и 

списания (изброени в Самооценката). 

Показател 31 Иницииране/активно участие в създаването на успешно стратирала нова 

програма - 15 точки. 

Разработила и предложила проект за интердисциплинарна магистърска програма 

„Православна България в християнска Европа: исторически и литературни изследвания“ . 

Показател 32 Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове към програми – 

10 точки. 

Участие в голямата дискусия и семинари около преструктурирането и преосмислянето на 

курсовете ОООК700 през 2014–2015 академична година – с редица конкретни предложение 

за теми към курса, за конкретно разгръщане на преподавателската работа, допълнения към 

тематичните планове. Дейно участие в екипната работа върху новата структура на 

надграждащите части на курса в поредица от семинари и обсъждания с колегите езиковеди и 

литературоведи. 

В резултат на обработката и осмислянето на натрупания в хода на осъществяването на 

големия проект на ДНБ „Атон в българската култура и словесност“ бяха предложени два нови 

курса (в съавторство с проф. М. Неделчев): BULB759 „Атон в българската култура и 

словесност“ и ОООК205 „Света Гора Атон“, водени през периода. 

Беше предложен и курс за МП „Литература, книгоиздаване, медии“ – LKLM005 „От 

манускрипта до електронната книга“, стартирал през есенен семестър 2017–2018 учебна 

година. 

 

Група З по показатели 36, 37, 38и  39 – общо 70 точки. 

Показател 36 – 10 точки. 

Средна студентска оценка за удовлетвореност от курс и преподавател, по-висока от 4, при 

максимум 5. 

Данните са въз основа на публикуваните в е-преподавател НБУ https://teacher.nbu.bg/spravki). 

За Пролетен семестър 2014/15 – Добър 4.33; за Есенен семестър2015/16 – Добър 4.49 и 

Пролетен семестър 2015/16 – Мн. Добър 4.75. 

Показател 37 Авторски учебни материали в книжен вид и/или в Мудъл. 

- Редактор на сборник „Антология Европа. Поезия“, Том 1. Книга, която е 

предназначена и за учебно помагало за програмите на департаментите „Нова 

българистика“ и „История“ на НБУ.  

- Изготвено учебно помагало в съавторство (на CD) за курса Света Гора – Атон.  

- Материали за отделните академични курсове в Мудъл. – 20 точки. 

Показател 38 Съвместна работа със студенти в изследователски и/или творчески проекти. 

https://teacher.nbu.bg/spravki
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Методологически консултации на студенти от магистърските програми на ДНБ за 

подготвителна литертауроведска работа по изготвянето на библиографии върху 

проблематиката на християнския пласт на българската литературна култура (при създаването 

на литературно-критически изследвания); обсъждане заедно със студенти от маг. програма 

„Творческо писане“ на стратегиите за социализиране на най-нови произведения на 

българската литература , включително творби на самите студенти-магистри (могат да се 

посочат и конкретни примери, вкл. магистърски тези на студенти, издадени като книги). – 20 

точки 

Показател 39 Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломенти или участие в 

комисии за държавни изпити – 20 точки: 

o Ръководство на магистърски тези 

o Рецензент на магистърски и на бакалавърски тези 

o Участие в комисии за защити на бакалавърски и магистърски тези 

o Консултации със студенти - ежеседмични 

Есен 2014/2015: рецензии – 1; участие в комисии – 2 

Пролет 2014/2015: рецензии – 1; участие в комисии – 5 

Есен 2015/2016: ръководство на дипломанти – 1 (отлично защитил); участие в комисии –1 

Есен 2016/2017: рецензии – 1; участие в комисии – 2 

Пролет 2016/2017: участие в комисии – 2 

Есен 2017/2018: рецензии – 1 ; участие в комисии – 1 

Пролет 2017/2018: участие в комисии – 2 

Есен 2018/2019: участие в комисии – 3; ръководство на дипломанти – 2 

 

За Група З по показатели 36, 37, 38, 39 – общо 70 точки. 

 

Група И - общо 70 точки. 

Показател 43 Участие като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и 

административния състав на НБУ – 10 т. 

Участва като обучаем в някои от програмите за „Обучение на административния състав на 

НБУ“ през 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г., като курсовете, свързани с:  

– учебните програми и форми на обучение в НБУ;  

– социални и комуникативни умения, свързани с общуването със студенти (напр. със 

специфични потребности)  

– електронно управление на процесите – „Виртуална класна стая с/в Мудъл“ и др.  

– семинари за програмни консултанти  

Участва в организираните от Библиотеката на НБУ семинари и обучения като: 

– „Представяне на възможности за изграждане на виртуални решения за обучение“ 

– „Работа с научния електронен архив на НБУ“ 

– Проблемите с цитирането и др. 

Показател 45 Изпълнение на академичните задължения: редовно участие в заседанията на 

департаментния и програмния съвети, спазване на приемното време, редовно провеждане на 

учебните занятия – 10 т. 

Изпълнение на академичните задължения: редовно участие в заседанията на департаментния 

и програмния съвети, спазване на приемното време, редовно провеждане на учебните занятия. 

Участва във всички департаменти съвети, в дискусии и обсъждания на академични проблеми, 

на свързани с курсовете и студентите, възникващи казуси; участва активно в планирането на 

повечето от дейностите на ДНБ и има различни приети предложения през периода. 

Показател 48 Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или Академичен съвет – 15 

точки. 

Член на Програмния съвет на ДНБ, участва редовно в месечните заседания и при взимането 

на всички решения на съвета. 
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Показател 49 Участие в академичната администрация на НБУ– 25 точки. 

От академичните 2014/2015 – 2018-2019 изпълнява функциите на Програмен консултант на 

Департамент „Нова българистика“ за: БП „Българистика“, МП „Литература, книгоиздаване, 

медии“, МП „Творческо писане“. 

0т есенен семестър на 2020/2021 – директор на програмен съвет на Департамент „Нова 

българистика“ 

Показател 50 Няма наказания по КТ – 10 точки. 

 

Общ брой точки по групи и показатели – 865 точки, при изискващи се 570 точки. 

 

Прави впечатление, че последните данни в различните групи критерии са от учебната 

2018-2019 година. В документацията на кандидатката липсва информация за 2020 г. Дори и в 

този им обхват точките, набрани по отделните критерии, надвишават минималните 

изисквания на закона и наредбата на НБУ. 

Впечатленията ми от дейността на д-р Огойска като програмен координатор, а отскоро 

и Програмен директор на департамент „Нова българистика“ са положителни. 

В областта на научната и учебната работа на кандидатката се наблюдава постоянен 

интерес и активност – както като собствени текстове, така и като участие в проектите и 

събитията на департамент „Нова българистика“, а и в учебната работа. 

Д-р Огойска участва конкурса с монографията Прочити върху християнския дух на 

българската литература. Издателство „Проф. П. Венедиков“, София, 2017, 212 стр.  

След промените от 1989 г едно от постиженията на периода е възможността да се пише 

за религиозната история, традиция и съвременни практики. В статиите и студиите на 

кандидатката има системен интерес към тази област. Същото може да се каже и за 

монографичните ѝ трудове. Редом с текстове от свещеници, периодът се отличава с богата 

академична литература, посветена както на най-мащабни теми, така и на конкретни и много 

интересни теми. Предлаганата за конкурса монография се занимава с голям общ казус, като 

не претендира за пълно изчерпване, което практически е невъзможно с оглед на мащаба на 

разглежданата тематика. Тази позиция е кодирана дори в заглавието, което е „Прочити“, а не 

„Енциклопедия“. Такава яснота е много положително качество, по мое мнение. 

По Минималните изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите 

за заемане на академичните длъжности по професионални направления, съобразени с 

ППЗРАСРБ и изискванията на Нов български университет необходимите точки са 570 за 

доцент. Гл. ас. д-р Мария Огойска събира от своите активности 865 точки. 

 

Заключение  

С оглед на гореизложеното смятам, че кандидатката гл. ас. д-р Мария Огойска отговаря 

на изискванията за заемане на академична длъжност „доцент“ по 2.1. Филология и предлагам 

допускането ѝ до избор от Академичен съвет.  

 

 

 
Проф. Мони Алмалех, д.н. 

 

15.02.2021 г. 


