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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Гергана Петрунова Василева

член на научно жури по конкурса за академична длъжност „Доцент“

научна специалност „Паразитология и хелминтология“ (шифър 01.06.19)

за нуждите на изследователска група „Ултраструктура на паразитите“

отдел „Животинско разнообразие и ресурси“

Единствен кандидат по обявения в бр. 92/17.11.2017 г. на Държавен вестник конкурс е

гл. ас. д-р Анета Йонева от изследователска група „Ултраструктура на паразитите“ към отдел

„Животинско разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ–БАН.

Кандидатът  е  автор  на  26  научни  труда,  от  които  5  представляват  автореферат  и

публикации по дисертация за придобиване на образователна и научна степен “доктор”. В

настоящия  конкурс  д-р  Йонева  участва  с  21  научни  труда.  Седемнадесет  от  тях  са  в

международни  научни  списания  с  импакт-фактор,  сред  които  са  както  специализирани

паразитологични  издания  като  Parasitology  Research,  Folia  Parasitologica,  Parasitology

International, така и зоологични списания с по-широк профил (Invertebrate Biology, Frontiers

in Zoology, Zoologischer Anzeiger и др.). Фактът, че преобладаващата част от публикациите са

в специализирани международни издания свидетелства  за  високото качество на  научната

продукция  на  д-р  Йонева.  Всички  статии  в  провеждания  конкурс  са  в  съавторство  с

колективи, включващи както български специалисти, така и хелминтолози с международно

признат авторитет.

Данните  за  цитиранията  показват,  че  д-р  Йонева  е  международно  разпознаваем

специалист и трудовете ѝ са актуални и значими. Кандидатката е представила списък от 90

цитирания на нейни разработки като 58 от тях са в международни списания с импакт-фактор.

Статиите ѝ са цитирани също така и в международни монографии и дисертации в чужбина.

С тези наукометрични данни, д-р Йонева надхвърля минималните критерии за академичната

длъжност „Доцент“, утвърдени от Научния съвет на ИБЕИ-БАН.

Представената справка за приносите отразява обективно изследователската работа на

д-р Анета Йонева, която се характеризира с ясно очертан научен профил. Значителна част от

приносите  ѝ  са  свързани  с  изучаване  на  ултраструктурните  характеристики  на

репродуктивната  биология  на  цестоди  от  разредите  Caryophyllidea,  Diphyllobothriidea,

Lecanicephalidea  и  Cyclophyllidea.  Най-съществен  дял  имат  изследванията  върху
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ултраструктурата на спермиогенезата и зрелия сперматозоид на цестодите, а в последните

години и върху ултраструктурата на вителогенезата. Ултраструктурните характеристики на

зрелия сперматозоид са сред признаците с важно таксономично значение и се използват все

по-широко  в  съвременните  филогенетични  разработки  на  цестодите.  Изследвания  на  д-р

Йонева  са  послужили  като  основа  за  потвърждаване  на  хипотези  за  родствените

взаимоотношения  на  групи  като  Dilepididae  и  Gryporhynchidae,  Metadilepididae  и

Paruterinidae,  и  др.  Значителен  принос  имат  също  и  трудовете  на  д-р  Йонева  върху

повърхностната  ултраструктура  на  сколекса  на  цестоди  от  разред  Diphyllobothriidea,

ултраструктурата и ембрионално развитие на ларви на трематоди. Важно е да се подчертае,

че в цялата гама на проведените изследвания, работата на д-р Анета Йонева се отличава с

изключителна прецизност в прилагането на електронната трансмисионна микроскопия, което

се доказва от факта, че тя е един от най-опитните и търсени специалисти по ултраструктура

на хелминтите в международен план.

От 2002 г. досега д-р Йонева има участия в 6 научни проекта и е била ръководител на

два проекта по спогодбата за междуакадемично сътрудничество с Чешката АН. Отбелязани

са  също  19  участия  в  научни  форуми.  За  периода  2010  –  2017  г.  д-р  Йонева  има  11

специализации в чужбина, проведени в Института по паразитология на Чешката АН. Една

част от тях са в рамките на проектите за междуакадемично сътрудничество, а 8 със срок от

по 3 месеца, са по покана на приемащата институция. Всичко това показва, че д-р Йонева е

активен  учен  с  утвърдени  международни  контакти  и  търсен  партньор  в  провеждане  на

съвместни разработки.

Използвам възможността да споделя и отличните си лични впечатления от д-р Анета

Йонева, получени в съвместната ни работа като колеги, участници в съвместни проекти и

организиране на научни събития. Освен опитен и прецизен хелминтолог, ултраструктурист и

морфолог, д-р Йонева е отговорен и коректен колега, искрен и отзивчив приятел.

Като се имат предвид изложените данни, може да се обобщи, че д-р Анета Йонева е

изявен  и  продуктивен  изследовател,  с  добре  очертан  научен  профил  и  признати  научни

приноси  както  в  нашата  страна,  така  и  в  международната  научна  общност.  Научно-

изследователската дейност на д-р Йонева отговаря на критериите, приети от Научния съвет

на  ИБЕИ–БАН  и  напълно  съответства  на  целите  на  настоящия  конкурс.  Предлагам  на

научното жури и Научния съвет на ИБЕИ д-р Анета Йонева да бъде избрана за заемане на

академичната длъжност “Доцент”.

23.04.2018 г. Подпис:

София (доц. д-р Гергана П. Василева)
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