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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,
Изтича последната седмица от втория последователен мандат на настоящото деканско
ръководство. Това предполага към традиционния детайлен годишен отчет за състоянието на
Факултета да Ви представим и обобщение на дейността ни за последните осем академични
години. Ако откриете пропуски или неточности в този проект за отчет – молим своевременно
да ни уведомите, за да ги коригираме в окончателната версия на отчета.
Уважаеми колеги,
Изминалата отчетна година протече в условия на задълбочаваща се финансова и
стопанска криза на Университета, която засегна Факултета чрез неизпълнени обществени
поръчки, неосъществени или забавени ремонти и частично изпълнение на издателския план.
В същото време трябва да отбележим, че заплатите и хонорарите бяха изплатени в срок,
всички заявени командировки в страната и чужбина бяха реализирани и своевременно бяха
изплатени проведените наднормени часове на преподавателите на основен трудов договор (до
180 часа над задължителния хорариум) и допълнителните възнаграждения от субсидията по
рейтинговата система.
Академичната 2014–2015 г. протече рутинно, а след последните кандидатстудентски
приеми запълнихме оптимално бакалавърските програми по Българска филология (редовно и
задочно обучение) и магистърските програми след средно образование по Славистика и
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Балканистика. За съжаление в бакалавърската програма Руска филология и в повечето
магистърски програми на Факултета останаха незаети места.
И през изминалата година анкетните проучвания на общонационалната рейтингова
система отредиха лидерско място на всички преподавани във ФСлФ специалности. Пиковият
растеж на хабилитирания и нехабилитирания състав на Факултета през 2013 и 2014 г. през
последната година бе последван от количествено нормализиране на кариерното развитие на
колегията.
През изминалата година експертна група от НАОА акредитира с отлична оценка
докторските ни програми в направление 1.3. Педагогика (Методика на обучението по
български език, българска литература и руски език) и в направление 2.1. Филология.
Отправените от НАОА препоръки, с които трябва да се съобразим през следващия шест
годишен период, са незначителни.
Централни научни събития от факултетско значение бяха проведеният през ноември
м.г. Първи международен научен форум за студенти и докторанти и Факултетската
конференция „Филологическият проект – кризи и перспективи” (24–25 април 2015).
Отделните катедри също проведоха профилирани научни форуми с национално и
международно участие. Активно се изявиха и нашите най-млади колеги – студентите, които
участваха в национални срещи на филолози, слависти, бохемисти, кирилометодиевисти и
балканисти. Тези извънаудиторни дейности сближиха преподавателите и студентите,
формирайки у последните научноизследователски умения.
За шести път през двата мандата на сегашното деканско ръководство бяха изплатени
възнагражденията за наднормени часове и за трети път – рейтинговата субсидия.
По предложение на Факултетския съвет на ФСлФ Академичният съвет удостои с
почетното звание „доктор хонорис кауза на Софийския университет“ проф. Олга Младенова
от Университета на Калгари в Канада, а с високото отличие „Почетен знак на Софийския
университет със синя лента“ – редица наши заслужили преподаватели.
Успехите ни през изминалата година не са големи, но на фона на общото състояние на
държавата и Университета са повод за радост и професионално удовлетворение.
През отчетния период не всичко бе идеално. За съжаление проблемите, оповестени в
предишния отчетен доклад, не бяха разрешени и през изминалата учебна година. Продължава
да бъдат на дневен ред предотвратяването и санкционирането на чужд интелектуален труд от
студенти и преподаватели; регулирането и съответното компенсиране на преподаванията в
други факултети на СУ; оптимизирането на магистърските програми; ремонтирането на блок
17 в Студентски град, където се обучават студентите словакисти и украинисти, а също така и
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на други жизнено важни за функционирането на Факултета аудитории и кабинети. В края на
летния семестър на изминалата година въз основа на Наредба на Министерския съвет на Р
България Ректорът на СУ пренасочи началното обучение на чуждестранните студенти по
български език към Департамента по чуждоезиково обучение.
Уважаеми Колеги,
Деканското ръководство благодари на всички Ви за съвестното изпълнение на
преподавателските задължения и участието в научноизследователската дейност на Факултета.
Изразяваме специална благодарност на организаторите на общофакултетските форуми и
дейности, сред които проф. Николай Чернокожев (Факултетската конференция), гл. ас.
Надежда Стоянова (Първи международен научен форум за студенти и докторанти и
подготовката на сп. „Филологически форум“), проф. Ренета Божанкова (за всеотдайната ѝ
работа по програма Еразъм и Еразъм плюс и електронно обучение), проф. Румяна Станчева
(за създаването на електронното списание Colloquia Comparativa Litterarum), Елка Миленкова
за своевременното редактиране на ръкописите ни и Ружа Мускурова за дейността й като
системен администратор.
Поздравяваме новоизбраните професори, доценти, главни асистенти и доктор на
филологическите науки, на които пожелаваме крепко здраве и нови творчески успехи!
Деканът сърдечно благодари на заместник деканите проф. Юлиана Стоянова, доц.
Владимир Жобов и доц. Бойко Пенчев, които вложиха много време и усилия за осигуряването
на учебния процес, научната дейност, успехите при акредитационните процедури и
колегиалния уют за всички преподаватели и служители.
Драги колеги,
на следващите страници ще намерите конкретни данни за състоянието на Факултета
към настоящия момент и дейността на деканското ръководство през изминалата година и
осемгодишния период.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФСлФ
ОБЩ БРОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ – 189

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА ФСлФ КЪМ 30.10.2014 Г.
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Заети щатни бройки преподавателски – 148
Незаети щатни бройки преподавателски – 14

Хабилитирани преподаватели – 73
Професори – 28
Доценти – 45
Доктор на науките – 13
Доктор – 106
Нехабилитирани преподаватели – 75
Главни асистенти – 54
Асистенти – 21
Доктор – 118
Административен персонал – 22
Чистачки – 3
Охрана – 2

ОБЩ БРОЙ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ КЪМ 30.10.2015 Г. – 1066

СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. – ОБЩ БРОЙ 620
Българска филология, редовно обучение (в това число 8 чужденци): 403
Българска филология, задочно обучение: 147
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Руска филология: 70
СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
(ПЪЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ) – ОБЩ БРОЙ 261
Славянска филология (в това число 2 чужденци): 206
Балканистика: 55
СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ – ОБЩ БРОЙ 101

СТУДЕНТИ ОТ ЗАДГРАНИЧНИ УНИВЕРСИТЕТИ,
ОБУЧАВАНИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ – ОБЩ БРОЙ 30
Всяка година преподавателската натовареност беше отчитана навреме и бе изпращано
предложение до Ректора за изплащане на наднормените часове. Само веднъж те не бяха
изплатени, поради финансови затруднения на СУ. И през тази година изчисляването на
наднормената заетост за изминалата учебна година вече е в ход.
През изминалата учебна година всички учебни планове на бакалавърските и
магистърските програми след средно образование са утвърдени в нов формат от
Академическия съвет на СУ.
ДОКТОРАНТИ – ОБЩ БРОЙ 54
СЪОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ-СТУДЕНТИ – 1 : 7,2
ОКС „БАКАЛАВЪР“
През настоящата учебна година приемът в бакалавърските и магистърските програми
след средно образование бе както следва:
Българска филология редовно обучение: 122
Българска филология задочно обучение: 42
Руска филология: 21
Славянска филология: 68
Балканистика: 17
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ОКС „МАГИСТЪР“

За обучение в новата 2015/16 академична година в магистърските ни програми бяха
приети и записани общо 81 студенти, разпределени по програми както следва:
Програма
Преводач-редактор
Интерпретативна
антропология
Компютърна лингвистика
Лингвистика
Литературата - творческо
писане
Литературознание
Старобългаристика
ОБЕЛСУ
(редовно)
ОБЕЛСУ
(задочно)
Литература, кино и визуална
култура
Трансгранична българистика
Опазване на бълг. книжовно
наследство
Език и културно
пространство
Език, култура, превод
Литература и култура на
Русия
Общо
Общо
Общо

Специалисти
ДП
ПО
12
1
3
5
11
1

Неспециалисти
ДП
ПО
4
4
1
1

1

5
1
1

1
3

1

3

21
5
5
11
3

2

4
1

Общо

3

6

10

1

7

1

1

5

1

2
1

49

3
52

15

2

10
1

14
29
81

Съпоставката с приема през последните години показва, за съжаление, много сериозен спад в
броя на записаните студенти-магистранти. Данните за приема са обобщени в следните
таблици:
Прием в места субсидирани от държавата и платено обучение:
Година
Приети
студенти

2009/10
80

2010/11
113

2011/12
121

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
107
118
125
81

6

(общо)
Държав 73
на поръчка
Платено
7
обучение

87

90

93

99

106

64

26

31

14

19

19

17

Съотношение между „специалисти” и „неспециалисти”:
Година
Приети
студенти
(общо)
Специалис
ти
Неспециали
сти

2009/10
80

2010/11
113

2011/12
121

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
107
118
125
81

63

87

87

75

97

96

52

34 (28%)

32
(30%)

21
(18%)

29
(23%)

29
(36%)

17 (21% от 26 (23%)
общия
брой)

Анализът показва, че броят на студентите, приети в платена форма на обучение, се
запазва почти същият, запазва се и броят магистранти в програмите за неспециалисти. Спадът
е всъщност основно в групата на студентите филолози, приемани по държавна поръчка. Също
така се вижда от данните за приема по програми, че намаляването на записаните студенти е
най-вече в програми, които традиционно са привличали филолози бакалаври от други
факултети. Изводът, който може да се направи, е че е налице все по-засилваща се
конкуренция между магистърските програми, насочени към студенти с бакалавърска степен
от специалност „Филология” и в кампанията тази година другите университети и факултети
са успели да „задържат” по-голяма част от своите възпитаници. Както е отбелязвано и при
предишни отчети, броят на записаните студенти в магистърските програми на Факултета не
може да се увеличава безкрайно, тъй като е доста тясна базата от потенциални кандидати.
Само за сравнение може да се посочи, че през учебната 2014/2015 г. в специалността
„Българска филология” на ФСлФ са придобили бакалавърска степен 55 души , а в „Руска
филология” – 20 души. За тези 75 души се конкурират 14 магистърски програми от ФСлФ, а
не бива да забравяме, че придобилите ОКС „Бакалавър” в нашия факултет могат да изберат
магистратура в друг факултет или пък изобщо да не продължат в по-висока степен на
обучение.
Насоки за развитие на магистърските програми:
-

Запазване и по-нататъшно повишаване на качеството на обучение;

-

По-активно публично присъствие в рамките на университета и извън него.
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-

Интегриране между програмите. За необходимостта от тази стъпка деканското

ръководството говори отдавна и вече има известен напредък. (Стъпки в тази посока
направиха програмите „Старобългаристика” и „Опазване на българското културно
наследство”, „Литературознание”, „Интерпретативна антропология”).
Като цяло учебният процес в ОКС „Магистър” се провежда съгласно нормативните
разпоредби и академичните норми. Има обаче сериозни резерви за оптимизиране на учебните
планове по посока интеграция между програмите и намаляване на лекционното натоварване.

ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ”

През учебната 2014-2015 г. продължи изпълнението на договори по програмата на
Европейския съюз „Еразъм», но вече “Еразъм+” в рамките на нов програмен период до 2020
година.
Актуалният брой на действащите договори на Факултета по славянски филологии за
учебната 2015–2016 г., които бяха потвърдени или сключени през предходната, е 53 договора
с университети от 16 европейски държави. Решенията относно преподавателската и
студентската мобилност се вземат от Еразъм комисията на ФСФ, а текущата работа със
студентите и преподавателите – български и чуждестранни, се осъществява от Факултетния
координатор по програма „Еразъм” с помощта на факултетната и университетска
администрация.
Данните за осъществената студентска и преподавателска мобилност за учебната 2014–
2015 г. са следните:
Академична

Еразъм мобилност

година
2014-2015

Заминаващ Приети студенти Мобилност

на Мобилност

и студенти от университети- преподаватели
от ФСФ

партньори

44

преподаватели

от ФСФ с цел университет
преподаване

38

на

в партньор

университет-

преподаване

партньор
4

ФСФ
12

от
-

с

цел
във
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Забележимо развитие има в участието на докторантите в мобилност с цел обучение,
както и при кандидатстването за Еразъм практики – един относително нов формат, който
очевидно ще бъде особено привлекателен за студентите на факултета ни.
През първата година (2014-2015 г.) на новия програмен период при частично
променени правила за финансиране на преподавателската мобилност и отсъствие на квота на
факултетите получихме възможност да реализираме само част от потенциално договорените
пътувания. Настояването ни да има квота на факултетите, отразяваща приноса им за
развитието на „Еразъм+”, и решението относно програмата на университетско ниво доведоха
до нова формула на разпределение на финансирането за преподавателите. В резултат на тези
правила и преди всичко на активната ни работа с пристигащите и изпращани Еразъм
студенти, Факултетът по славянски филологии получи най-високата квота в Софийския
университет – финансиране на 13 преподавателски места за учебната 2015-2016 г.
На тригодишна база позициите ни в общата статистика за програма „Еразъм” на
Софийския университет са следните:
- 11.94% от изпращаните студенти от СУ са студенти на ФСФ;
- 28.82% от приеманите в СУ студенти са обучавани във ФСФ;
- 37.96% от приеманите в СУ преподаватели са преподавали във ФСФ.
Сумарно Факултетът по славянски филологии е с най-висок показател сред другите
факултети - 22.208% от извършваните Еразъм дейности в СУ.
Активно сътрудничим с ФКНФ при реализацията на проекта HERMES по програма
Еразмус Мундус.
През 2015 г. участвахме в рамките на „Еразъм+” с предложения за договори по схема
Партниращи държави извън Европейския съюз. Три от тези предложения (договори с
университетите в Киев, Лвов и Крагуевац) вече са одобрени и са в сила за учебната 2015-2016
г.
Всичко постигнато в работата по програма „Еразъм” се дължи на цялата факултетска
общност – преподаватели, студенти, докторанти и администрация, и на подкрепата, която
факултетната Еразъм комисията и Координаторът на ФСФ по програмата получаваха от
Деканското ръководство и Международен отдел на Софийския университет не само през
последната година, а и през целия мандатен период.
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“
Брой докторанти – м. ноември 2014 г. – 51
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Брой докторанти – м. ноември 2015 г. – 54
От тях:
Редовно обучение

– 43

Задочно

–8

Самостоятелна подготовка – 3

Защитили докторска степен от 01.12.2014 до 31.12.2014 г.:
1.Стилиян Стойчев
2. Ганна Ангелова – ДЕО
3. Венета Савова
4. Румяна Парашкевова
5. Людмила Берковска
6. Галина Аврамова
7. Силвена Ставрева
8. Албена Добрева
9. Стефанка Абазова
Защитили докторска степен от 01.01.2015 до 02.11.2015 г.:
1. Нели Богданска
2. Петя Йосифова
3. Биляна Янева
4. Галина Бунджулова
5. Станислава Кънчева
6. Владимир Игнатов
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7. Росина Кокудева
8. Чавдар Парушев
9. Богдана Паскалева
10. Иван Ланджев
11. Елена Меснянкина (22.10.2015 г.)
12. Симеон Стефанов (02.11.2015 г.)
От тях шестима са преподаватели във ФСлФ; ас. Петко Петков е преминал вътрешна
защита и е в процедура за публична защита.

От учебната 2015-2016 г. във ФСлФ се открива Докторантско училище, което беше
подготвено по проект. В него 9 висококвалифицирани преподаватели от Факултета предлагат
три задължителни и пет избираеми курса, които се включват в индивидуалните планове на
докторантите според личните им предпочитания и по съвет на научните им ръководители.
Курсовете за първия семестър стартират от 20.10.2015 г.
Г. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ:
Проекти по НИД на СУ
Комисията по научноизследователска дейност към Факултета по славянски филологии
в състав: председател – проф. д-р Гергана Дачева и членове доц. д-р Катя Станева, гл. ас. д-р
Красимира Петрова, гл. ас. д-р Биляна Радева, гл. ас. д-р Анета Димитрова и гл. ас. д-р Мая
Падешка на заседанието си през март 2015 г. разгледа предложенията, постъпили по конкурса
за разработване на научни проекти, финансирани със средства, отпуснати по Наредба № 9 на
МОН. Общият брой на постъпилите проекти бе 24. Цялата сума за финансовата 2015 г.,
предоставена на факултета, възлизаше на 36 091 лв. (по-ниска в сравнение със сумата за
предишната година – 37 448). В съответствие с приетите от Факултетния съвет квоти, те бяха
разпределени по следния начин: 10 800 лв. за научни форуми (30%), 7 291 лв. за
периодичните издания на Факултета (20%), 18 000 лв. за изследователски проекти (50%).
Разпределянето на финансирането между тях бе направено в съответствие със следните
критерии, приети от Факултетния съвет:
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1.

Осигуряване на възможност за научно израстване и интелектуален обмен

(Конференции и научен обмен)
2.

Научна значимост и капацитет на научния екип

3.

Публично достъпни резултати от проекта, база за бъдещи изследвания

4.

Участие в мащабни международни форуми с подбор на участниците
Финансирането, поискано по постъпилите проекти, бе общо 89 541 лв. То надхвърляше с

53 450 лв. средствата, с които разполагаше Факултетът.
Бяха финансирани 5 научни форума, между които международдната годишна
конференция на Факултета, проведена на 24-25 април 2015 г. на тема „Филологическият
проект – кризи и перспективи“. Получиха финансиране и 5 периодични издания на факултета:
„Littera et lingua“, „Съпоставително езикознание”, „Литературата”, „Българска реч” и
„Филологически форум – списание за студенти, докторанти и млади учени“. Броят на
научните проекти, които тази година получиха финансиране, възлиза на 14, от които един за
подкрепа на докторанти. По този начин общият брой на финансираните проекти се доближава
до този от миналата година.
С ограничените проектни средства бяха подкрепени такива важни за Факултета
дейности, като втория етап от създаването на докторантско училище за докторантите на
Факултета; рецепция на руската и славянските литератури в България и на българската
литература в славянските страни; обработване на архиви (П. Увалиев) и актуализиране на
езиковедското наследство (Г. Герджиков); интегриране на завършващите студенти в
професионалната сфера (изключително актуална тема, която винаги е на дневен ред при
акредитирането на нашето обучение) и т.н.
Д. НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
Научната дейност на ФСлФ за изтеклата година се осъществява по няколко
направления.
Първо, тя е свързана с научното развитие на преподавателите, което кулминира в
придобиване на научни степени и успешно участие в конкурси за академични длъжности.
Всички процедури през изтеклата година, проведени според Закона за развитието на
академичния състав в Р. България и приетия на 20.04.2011 г. Правилник за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ, завършиха с
положителен резултат за участващите в тях колеги от Факултета. От ноември 2014 до
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октомври 2015 г. бяха защитени 21 дисертации за присъждане на научната и образователна
степен „доктор”. От тях 6 са от колеги на трудов договор във ФСлФ.
През този период приключиха успешно 5 конкурса за главни асистенти, 2 конкурса за
заемане на академичната длъжност „Доцент”, 4 конкурса за „Професор” и един за „Доктор на
науките”. Равносметката показва, че за последната година хабилитациите са по-малко,
отколкото през предходната, което може да се обясни с насищането на катедрите с
хабилитирани лица.
Успешно приключили конкурси за главен асистент:
Мартин Стефанов Стефанов – 20.02.2015 г.
Гергана Руменова Ганева – 17.04.2015 г.
Венера Теоргиева Матеева-Байчева – 08. 06. 2015 г.
Сирма Симеонова Данова-Сабоурин – 30.06.2015 г.
Павлина Благоева Мартинова-Иванова – 29.06.2015 г.
Успешно приключили конкурси за „Доцент”:
гл. ас. д-р Марина Георгиева Джонова – 16.12.2014 г.
гл. ас. д-р Ани Антонова Бурова – 19.01.2015 г.
Успешно приключили конкурси за „Професор”:
доц. д-р Маргарет Драганова Димитрова – 21.01.2015 г.
доц. д-р Eлена Любомирова Хаджиева-Меродийска – 16.03.2015 г.,
доц. д-р Гергана Кирилова Дачева – 17.03.2015 г
доц. дфн Ангел Георгиев Ангелов – 10.09.2015 г.
Успешно приключил конкурс за „Доктор на филологическите науки“:
проф. д-р Николай Христов Чернокожев – 15.09.2015 г.

Втората насока в осъществяването на научноизследователската дейност на Факултета
включва публикационната активност на преподавателите, участието в национални и
международни научни форуми и проекти. По нареждане на ректорското ръководство
отчитането на тази дейност през последните три години бе осъществено в различен –
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електронен – формат. Тъй като отчитането вече става индивидуално, не е възможно да се
прецени колко от колегите са въвели своите данни. Големият брой успешни конкурси за
академични длъжности обаче може да бъде приет като гаранция за висока публикационна
активност на колегиума.
За да отговорим на международните изисквания, трябваше да обърнем внимание, от
една страна, на публикациите в реферирани научни списания, от друга, на изданията в
чужбина, като най-голяма тежест придобиват онези, които се цитират в международни бази
данни от типа на SCOPUS, Science Direct, Web of Science и т.н. Ръководството на Факултета
се надява, че всички членове на колегиума са подходили с нужната отговорност, тъй като
постигането на високи показатели в научната дейност ни дава шанс да се класираме понапред в световната рейтингова система на университетите.
Е. АКРЕДИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ
През изтеклата академическа година двата филологически факултета – ФСлФ и ФКНФ
– получиха акредитациионни отлични оценки за своите докторски програми – най-напред в
направление 1.3. Педагогика (Методика на обучението по български език, българска
литература и руски език), а след посещението на експертната група от НАОА през ноември
2014 г. и в направление 2.1. Филология. Експертната група се срещна с ръководствата, с
представители на преподавателския състав и на студентите. За изготвянето на доклада си
членовете на експертната група изискаха допълнителни данни, които бяха изготвени и
предадени своевременно. Резултатите от двете акредитационни процедури бяха очаквано
високи – всички оценки бяха близки до максималните, а препоръките, които предстои да
бъдат изпълнени в следващия 6-годишен акредитационен период – незначителни.
КОНФЕРЕНЦИИ НА ФСлФ, ДРУГИ НАУЧНИ ФОРУМИ И НАУЧНИ СЪБИТИЯ
Изтеклата година бе наситена с научни събития, чийто организатор бе Факултетът по
славянски филологии или някоя от катедрите в него.
Традиционната годишна международна конференция на Факултета по славянски
филологии бе проведена на 24–25 април 2015 г. на тема „Филологическият проект – кризи и
перспективи”; в нея взеха участие 70 участници от различни български университети и от
университети на славянски и неславянски страни. Събраните доклади предстои да бъдат
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публикувани в сборник, финансиран от ФСлФ, проектни средства по НИД и събрани такси
правоучастие.
Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание бе съорганизатор на XIия международен конгрес по Балканистика (Югоизточноевропейски изследвания), който бе
проведен в София от 31 август – 4 септември 2015.
На 11–12 май 2015 г. Катедрата по кирилометодиевистика проведе за тридесет и първи
път своите годишни Кирило-Методиевски четения, а ежегодните интердисциплинарни
Климентови четения за млади изследователи са насрочени за 23.ХІ.2015 г.
На 11 и 12. октомври преподаватели от Факултета по славянски филологии съвместно
със славистиката на Саарския университет,

Германия,

организираха и проведоха

Международна юбилейна конференция „20 години „Bulgaricum“, в която взеха участие
български и немски колеги.
Катедрата по руска литература проведе Международна научна конференция "Класика
и канон в руската литература. Юбилеят" от 6 до 8 ноември 2014 г. с участието на учени от
седем държави. В рамките на конференцията бе представен третият том от научната
поредица на Катедрата по руска литература "Класика и канон в руската литература.
Университетският поглед", финансиран по проект в рамките на Университетския фонд
"Научни изследвания".
На 21 - 23 май 2015 г. в София се проведе Международна конференция
„Литературоведската русистика: самосъзнание, геокултурна вариативност, граници на
професията“ („Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная
вариабельность, границы профессии“). Конференцията беше организирана от Института за
литература при БАН, Факултета по славянски филологии, Варшавския университет и
Уралския държавен педагогически университет в Екатеринбург, и проведена със
съдействието на дружеството „Полша-Изток“.

И тази година, на 23. октомври, се проведе традиционната (вече десета) Международна
научна конференция „Драгоманови студии“. Тя бе организирана от Катедрата по славянско
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езикознание, профил украинистика, Фондация “Мати Україна”, Украинското неделно
училище и Посолството на Украйна в България.
Факултетът по славянски филологии и Международното социолингвистическо
дружество проведоха на 5 и 6 юни 2015 г. Дванадесетата конференция по социолингвистика,
посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, на тема: „Езиковата ситуация –
състояние и тенденции“.
Словакистичният и Украинистичният профил към Факултета по славянски филологии
на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ организира на 28 април 2015 г.
Третата студентска конференция на тема: „Езиковедски и литературоведски изследвания на
младите словакисти и украинисти“.
На 19 и 20 март 2015 г. се проведе Национална кръгла маса по случай 20-годишнината
на списание "Българска реч". Тя бе организирана от Факултета по славянски филологии и
Фондация "Проф. д-р Максим Младенов" под надслов „Българската реч в речта на българите“
и събра 42 участници от различни български университети и БАН, както и от други славянски
страни.
През лятото бе проведен също така 53-ият Летен семинар по българистика (12 юли – 2
август, 2015 г.), в който участваха 87 студенти и преподаватели от тридесет страни на Европа
и Азия, интересуващи се от езика, литературата и културата на страната ни.
През отчетния период по предложение на Факултетния съвет на ФСлФ Академичният
съвет на СУ удостои със званието „Доктор хонорис кауза“ проф. Олга Младенова от
Университета на Калагари в Канада. Редица заслужили преподаватели от Факултета бяха
удостоени от АС на СУ с високото отличие „Почетен знак на Софийския университет със
синя лента“.
ФИНАНСИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ
На основата на междудържавни и междууниверситетските договори Факултетът по
славянски филологии участва в работните програми с университети в Германия, Италия,
Полша, Чехия, Словения, Словакия, Русия, Сърбия, Украйна, Румъния, Македония и др.
Факултетът подкрепи в различна степен, включително и финансово, езиковите практики на
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наши студенти и техните преподаватели, както и кандидатстването на студенти за стипендии
на МОН за краткосрочни специализации в чужбина. Продължи финансирането, съгласно
университетските правила, на включени в двустранни работни програми командировки
(Саарбрюкен, Кьолн, Краков).
Участието на студенти и преподаватели от ФСлФ в програмата Еразъм отново бе
много активно. Над 50 студенти бяха определени да посетят 26 университета в славянски и
неславянски страни на Европа.
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
През отминалия отчетен период направиха своя прощъпулник две нови научни
издания на Факултета: сп. „Филологически форум“ и „Colloquia Comparativa Litterarum”. Тези
списания се появиха най-вече благодарение на инициативата и организационните усилия на
гл. ас. д-р Надежда Стоянова и проф. дфн Румяна Станчева, на които деканското ръководство
сърдечно благодари.
І. ОТПЕЧАТАНИ ПРОЕКТИ
1. Надежда Стоянова. ВЪЗХОДЪТ НА СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ
2. Иван Иванов. БЪЛГАРСКИЯТ ПОСТМОДЕРЕН РОМАН В КУЛТУРНАТА
СИТУАЦИЯ ПРЕЗ НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
3. Първан Стефанов. ПОЛСКА ПОЕЗИЯ В ПРЕВОД НА ПЪРВАН СТЕФАНОВ.
АНТОЛОГИЯ
4. Ангелина Вачева. ПОТОМСТВУ ЕКАТЕРИНА II. ИДЕИ И НАРРАТИВНЫЕ
СТРАТЕГИИ В АВТОБИОГРАФИИ ИМПЕРАТРИЦЫ
5. ГСУ. Том 99

ІI. ПРОЕКТИ, ПРЕДАДЕНИ ЗА ПРЕДПЕЧАТ
1. Искра Христова-Шомова. БОГ БЕ СЛОВО
2. Диана Атанасова (съставител). АГИОСЛАВИКА. ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В
ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ (Доклади от едноименната
конференция – 21 май 2013 г.)
3. Ростислав Станков. ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЕ ПЕРЕВОДНЫЕ ТЕКСТЫ И
ПРОБЛЕМА ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМОВ
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4. Ростислав Станков, Албена Стаменова. ИСТОРИЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ.
ТОМ ВТОРИ.ИЗТОЧНИ СЛАВЯНИ
5. Татяна Дункова, Биляна Васич. УЧЕБНИК ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК
(НИВО С1/С2)
6. Николай Папучиев. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ: СЛОВО, ОБРЕД,
ОБИЧАЙ. Лекционен курс. Том II
7. Николай Чернокожев. ВИДЯНА БЪЛГАРИЯ. Визуални образи на
страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879 г.
8. ГСУ том 100
9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ. Списание за студенти, докторанти и млади учени

ІII. ПЕРИОДИКА
1.
2.
3.
4.

Българска реч, 2015, № 1
Съпоставително езикознание, 2015, № 1, № 2 – ОТПЕЧАТАНИ
Съпоставително езикознание, 2015, № 3 – ПОД ПЕЧАТ
Литературата, № 14, № 15 – ОТПЕЧАТАНИ

ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО И НЕИЗВЪРШЕНО
ПО ВРЕМЕ НА ДВАТА МАНДАТА
Позитиви:


Наложи практиката на ежегодните писмени фактографски отчети пред Общото
събрание на Факултета



За трети пореден път ФСлФ заема челно място в Рейтинговата система за всички
специалности, по които обучава студенти.



Субсидията от рейтинговата система бе своевременно разпределяна и изплащана
пропорционално на заслугите на всички преподаватели и служители



За пръв път в историята на ФСлФ през 2010–2011 г. бе проведена атестация на целия
академичен състав на Факултета. Традицонно във Факултета на атестиране биваха
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подлагани само асистенти, които съответните катедри предлагаха за повишение в
старши или главни асистенти. Правилникът на СУ обаче ни задължава да атестираме
всички преподаватели: хабилитираните на 5, а нехабилитираните – на 3 години. Във
връзка с това изискване и след проучването на съществуващите в други факултети
практики бяха изготвени факултетски атестационни критерии. Новата атестация ще се
извършва по общоуниверситески критерии, които се подготвят от Ректората на СУ.


Към акредитираните от предишното деканско ръководство бакалавърски и
магистърски програми през периода 2008–2015 г. бяха акредитирани и докторските
програми по направление 2.1. Филология и направление 1.3. Педагогика (Методика на
обучението по български език по български език и литература).



Във връзка с актуализираните процедури за следакредитационно наблюдение и
контрол, изработени от Националната агенция за оценяване и акредитация, ежегодно
се изготвяха следакредитационни отчети, които контролираха изпълнението на
препоръките, направени от Постоянната комисия. Изготвянето на следакредитационен
отчет през есента на 2009 г. бе последвано от задачата Факултетът да актуализира
мястото си в национален мащаб и извън страната ни. Така бяха подготвени
акредитационни отчети с цел изготвяне на новата рейтингова система на висшите
училища. За периода 2007– 2009 г. бе проведена външна акредитация, а през 2011
– институционална акредитация на Софийския университет. И за националното, и за
външното оценяване на Факултета се наложи да се съобразим с нови критерии,
например като отчитаме отделно публикациите в реферирани и в нереферирани
списания. Същевременно критериите за външно оценяване, частично въведени и от
НАОА, бяха повод да преразгледаме публикационните си стратегии, доколкото се
оказа, че научна статия с едни и същи качества придобива различна тежест в
зависимост от изданието, в което е публикувана. Като отговор на тези изисквания
възникна необходимостта съществуващата българска филологическа научна
периодика да бъде качествено преобразувана в международно признати реферирани
списания. Бяха предприети стъпки за включване на сп. „Съпоставително езикознание“
и на извънуниверситетското, но високо ценено сп. „Език и литература”, към списъка
на реферираните издания ERIH, които се увенчаха с успех. Най-новото електронно
списание на Факултета, „Colloquia Comparativa Litterarum“, се издава на български,
английски и френски език, а сатиите се публикуват след преминаване през двойна
анонимна рецензентска проверка. Към подобни научни стандарти се стреми и найновият орган на ФСлФ – списанието за студенти и докторанти „Филологически
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форум“. През 2012 г. бе подготвена документацията за акредитацията на
бакалавърските и магистърските специалности на Факултета за следващия
акредитационен период, а през следващата година – за докторските специалности по
направления 2.1. Филология и 1.3. Педагогика – Методика на обучението по
български език и литература Тези акредитационни процедури завършиха съответно
през миналата и през текущата година с най-високи оценки за всички специалности,
по които провеждаме обучения.


Невиждано бърз растеж на академическия състав



Въпреки демографската криза, оптимално запълваме местата в бакалавърските
програми и магистърските програми след средно образование – Славистика и
Балканистика, но за съжаление намаляващият брой новоприети студенти в
специалността Руска филология се превръща в тенденция.



Установи се практиката основни събития за колективния научен живот на бъдат
провеждащите се през година Факултетска научна конференция и Славистични
четения, които се утвърдиха като престижен международен научен форум. Създадени
бяха условия за самофининасиране на конференциите, от които се отпечатват
сборници с доклади с подходящо графическо оформление. Бе въведена практиката за
предварително рецензиране и допускане на докладите, а също така и за отпечатване
само на докладите с научни приноси. Конференциите бяха съпроводени с коктейли.



Бяха осигурени средства за участие на нашите представители в Славистичните
конгреси в Охрид и Минск и във всички научни форуми в страната и в
чужбина.Въпреки финансовата криза не е отказвана научна командировка в страната и
в чужбина на нито един преподавател. Средства за научна мобилност бяха осигурени
и за докторантите и студентите.



Кандидатстудентските изпити бяха изравнени по време с държавните изпити.



Оценките от държавните зрелостни изпити бяха признати за вход към специалностите
на Факултета, благодарение на което субсидираните от държавата места се попълват
почти напълно.



Бе проведена грандиозна международна студентска научна конференция под надслов
Първи филологически форум.



Факултетът успя да аргументирано да защити позициите си пред Комисията по
образование на Народното събрание и не позволи отпадането на книжовния български
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език от държавните образователни изисквания в системата на средното образование и
приемането на политизирани закони за развитието на българския език.


Сп. „Съпоставително езикознание“ бе превърнато в рецензирано и анотирано научно
списание. Появи се ново електронно списание по сравнително литературознание,
което се издава на български, английски и френски. Своя прощъпулник направи и
първото студентско списание „Филологически форум“, чиято редакционна политика
го приближава до научните списания в строгия смисъл на думата.



Еразъм и Еразъм плюс. Преподавателската и студентската мобилност във ФСлФ е
най-многобройна и качествена в целия СУ. Затова през тази академична година на
ФСлФ са отпуснати най-много бройки за преподавателска мобилност – 13. Деканското
ръководство успя да издейства средства за допълнително заплащане на
преподавателите, обучаващи по български език чуждестранни студенти.



За осемте академични години само веднъж не бяха изплатени наднормените часове.
Настойчивостта на деканското ръководство по този въпрос пред ректорското
ръководство позволи изплащането да бъде гарантирано чрез вписването му в новия
колективен трудов договор



Бе въведена първата (и вероятно еденствената) за целия СУ електронна програма на
семестриалните занятия, от която дистанционно може да се получи информация за
аудиторните занятия по аудитории, курсове, групи и фамилии на преподавателите.



През двата мандата на Деканското ръководство със званието „Почетен доктор на
Софийския университет“ бяха удостоени ХХХ чуждестранни колеги.



Бе извършен капитален ремонт на Библиотека филология, в резултат на което в
момента т.нар. Гълъбарник е сред най-модерните библиотеки в България



Въпреки дълбоката финансова криза бяха ремонтирани и модернизирани две
аудитории, деканския кабинет и кабинет 156.



Синеморец – бе извършен ремонт на цялата база. Оптимизира се стопанисването,
което доведе първоначално до ограничаване на загубите и постепенно получаване на
приходи при това при запазването на минимално възможните ниски цени. Бе съкратен
щатът на управител база, чиято заплата бе от бюджетите на ФСФ и ФКНФ и бе
прекратено и икономически неизгодното за Факултета арендиране на базата. В
момента целогодишното стопанисване на базата се извършва от управител, чиято
заплата е от общоуниверситетския бюджет.



Бяха отпускани средства за провеждане на Коледни и новогодишни тържества.
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Бе оптимизирано функционирането на административното обслужване и осигурена
колегиална атмосфера в деканата. Надяваме се, че не сме дали поводи за коридорни
шушукания и брожения.

Негативи:
-

ФСлФ бе сред най-потърпевшите от окупацията на сградата на Ректората по време на
студентските протести.



Въпреки многобройните настоявания на Декана и факултетската общност пред
Академическия съвет на СУ – не бе отворена вратата към бул. „Цар Освободител“.



Не бе зачетено и съответно компенсирано огромното като часове преподаване в други
факултети.Съветът на деканите и Академичният съвет отхвърлиха предложението на
декана за прекратяване на на мораториума върху повишаването на възнагражденията
за научни степени.



Деканското ръководство не успя да оптимизира магистърските програми, които
трябва да бъдат ориентирани към потребностите на студентите, а не на преподаващите
в тях.

София, 26.10.2015 г.
Отчета изготвиха: проф. дфн Панайот Карагьозов, проф. дфн Юлияна Стоянова,
доц. д-р Бойко Пенчев и доц. д-р Владимир Жобов.

22

