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1. За законосъобразността на процедурата

От момента, в който бях поканена за член на научното жури по описания по-го
ре конкурс, до сега не съм забелязала някакво отклонение от предвидените в 
закона и подзаконовите нормативни документи стъпки и срокове на процедурата 
по провеждането на конкурса.

Документите, представени от единствения известен ми кандидат, ст. преп. Иван 
Стоянов Мерджанов, д.п., са пълноценни и отговарят на нормативните предпи
сания.

2. За кандидата

Познавам кандидата от неговите студентски години във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, където имах удоволствието да му преподавам. Още тогава той се 
числеше към най-будните студенти сред талантливите академични аудитории на 
80-те години на миналия век. Впоследствие съм го срещала често по научни 
конференции и други научни форуми, на които той се е представял много убе-
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дително. Приех да участвам в научното жури с оправдалото се очакване, че кан
дидатът има основателни претенции за високото научно звание.

Описание на представените публикации

Дори и повърхностният поглед върху списъка с публикациите на Иван Мерджа
нов убеждава, че той от самото начало на академичната си кариера целенасочено 
се посвещава на отговорната и трудна област на методическото приложение на 
филологическите и социокултурните концепции.

Измежду предоставените ми публикации особено внимание заслужава моногра
фията, която авторът представя като хабилитационен труд: „Е-Campus. Съвре
менни форми на електронно обучение в академична среда“ (Варна: Стено, 2013). 
Тя печели читателя със своята ясна композиция, с плавен преход от общите со- 
циокултурни анализи и съображения към по-конкретната сфера на педагогиката 
и методиката. В уводните глави са представени същностната специфика на из
брани университети в англосаксонския регион (предимно Германия и САЩ) и в 
България (Медицинския университет, Софийския университет, Нов български 
университет и Великотърновския университет) като добри практики. Задълбоче
ното проучване и критика на наличните проекти в областта на електронното уче
не подкрепя изложените впоследствие аргументи по собственото изследване на 
Иван Мерджанов. Висока информативна стойност имат и цитираните графични 
елементи (диаграми, графове, таблици), заети от вече публикувани изследвания 
по електронни образователни програми и продукти или резултат на обобщени 
собствени разработки. В изложението прави впечатление категоричната смяна 
на педагогическата перспектива от традиционния йерархичен (и авторитарен) 
модел учител-ученик към (пост-)модерния кооперативен, диалогичен модел 
между консултант и учещ. Интердисциплинарният подход на изследването е 
изключително продуктивен -  доколкото процесът на учене е именно процес на 
целия живот, представяните в монографията постановки са с висок методически 
потенциал, гарантиращ продължаващо самообучение и след завършване на 
институционалното образование на личността. Концептуалната фаза в изготвя
нето на електронен образователен проект е коментирана с помощта на примери 
от сферата на чуждоезиковото обучение по немски език, така че те от една стра
на имат непосредствена нагледност, а от друга страна задават модели за по-ши- 
рока приложимост в изучаването и на други чужди езици. Монографията на 
Иван Мерджанов е една от все още малобройните научно-приложни публикации 
по проблемите на електронното интерактивно учене, които могат и трябва да 
бъдат препоръчани на всеки практикуващ университетски преподавател у нас.

Представените статии от Иван Мерджанов затвърждават впечатлението от него
вата последователна, дългогодишна работа в академичната област и професио
налното направление, по което е обявен настоящият конкурс. Седемнайсетте 
разработки не повтарят съдържателни моменти и са интегрирани в професионал



ни сборници с научна насоченост. Заслужава да се отбележи обстоятелството, че 
колегата отдавна е напуснал тясното поле на своя университет и участва в на
ционални и международни авторски екипи. В тематично отношение и като ка
чество на анализите тези публикации имат по-скоро приложен характер и изказ
ват критика и препоръки към настоящите практики в чуждоезиковото обучение. 
Друга група от публикации е посветена на лингвистични (съпоставителни) из
следвания.

Международните проекти, в които е участвал Иван Мерджанов, правят впечат
ление със солидните си рамкови условия и професионални цели. Високо оценя
вам обстоятелството, че разработените в тези проекти образователни продукти 
реално са представени на обществеността -  чрез сайта на Медицинския универ
ситет във Варна те са практически глобално достъпни. Това доказва, че прокла
мираните в научните публикации на кандидата социокултурни и педагогически 
тезиси и модели са не само приложени в практиката на учебниците, но и в кому- 
никативната реалност на виртуалния образователен асортимент.

Приносни моменти на публикациите

Най-ценното в научните и научно приложните публикации на Иван Мерджанов 
е неговият интердисциплинарен подход. Поколенческата психология е обвърза
на с психологическите постановки, а в отговор на зададените от тях потребности 
се отчитат и постиженията на информатиката и комуникативната теория.

Важен принос на цитираната по-горе монография е и непосредствената връзка 
между концепцията и реализацията на проекта за електронно обучение, от една 
страна, и методологията и инструментариума за оценяване на качеството, от 
друга. Традиционният за българската педагогика интуитивен подход към оценя
ването е допълнен от рационализирани (измерими) критерии за качество и на
деждност.

Общото впечатление от разработките на Иван Мерджанов е, че познаването на 
теоретичните постановки по методика и компютърната му грамотност са довели 
до професионална компетентност, която му дава възможността за творческо 
приложение на съвременни научни постановки в областта на педагогиката.

Друг специфичен момент е добрият усет към композицията и дизайна на елек
тронния текст. Според мен изготвените от Иван Мерджанов електронни книги 
са съобразени със специфичната психология на възприятието и принципно но
вите нагласи за плуримедиална рецепция на мултимедийни текстове.

Целенасоченото търсене на подходящи похвати и инструменти, с които да се 
третира не специализираният език въобще, а един конкретен и не лесен дискурс, 
какъвто е медицинският, е предпоставка за ефективни в методическо и дидакти- 
ческо отношение образователни продукти.



Иван Мерджанов доказва чрез своята научна продукция и чрез неотклонната си 
преподавателска дейност практическата приложимост на фундаменталните пе
дагогически изследвания, което е и търсеният краен резултат от научно-изследо- 
вателката дейност.

Заключение:

Иван Мерджанов е дългогодишен преподавател по специализиран немски език 
за медицински цели към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации 
и спорт на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ -  Варна. В 
това свое научно и приложно поприще той е разработил множество учебни 
програми, концепции за дидактизиране на медицинския дискурс за нуждите на 
професионалната подготовка на бъдещите медици, многократно е участвал в 
национални и международни научни конференции и е публикувал по въпросите 
на преподаването на специализиран немски език у нас и в чужбина.

На основание на показания от колегата богат професионален опит и предста
вените негови публикации аз предлагам на Научното жури да присъди на 
ст.преп. Иван Стоянов Мерджанов, д.п. званието доцент по методика на 
обучението по немски език в област на висшето образование „1. Педагоги
чески науки“, професионално направление „1.3. Педагогика на обучението 
по...“ и ще гласувам положително за това.

гр. Велико Търново, 12.12.2013 г.
у

(проф. д-р Николина Бурнева)


