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Докторант Аглая Маврова е разработила дисертационен труд  (докторска теза) 

като докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Методика”  на Факултет по 

славянски филологии – СУ “Св.Климент Охридски”.

Дисертационният труд съдържа 204 стр. и Приложение 1, 2 и 3. Библиографията 

наброява 129 литературни източници. Изследването включва Увод с.3 с мотивация за 

избор на тема, обект и предмет на изследването, цели и задачи, както и изследователски 

процедури. Следва Изложение с: 1) Теоретична част с.10, 2) Проект за формиране на 

междукултурна компетентност в обучението по руски език в гимназиалния етап с.92 , 

3) Лингвоколтурологична микрорамка на проекта с.130, 4) Лингвокултурна микрорамка 

на  проекта  –  един  сценарий  с.142.  Работата  завършва  със  Заключение  с  Изводи, 

Библиография и практически Приложения.

Актуалност на разработвания проблем

Разработваната  тематика  е  актуална  и  дисертабилна  най-малко  в  две 

направления.  На  първо  място  –  извършва  се  комплексно  изследване,  обосноваващо 

необходимостта от конструиране на проект с междукултурна насоченост, стимулиращ 

изучаване  на  руската  култура  в  обучението  по  руски  език  в  гимназиалния 

образователен  етап.  На  второ  място  –  се  ескплицира  степента  на  заложеност  на 

понятието междукултурна компетентност в обучението по руски език в гимназиалния 

етап  на  средната  образователна  степен.  Като  по-важно,  лично  за  мен,  е  първото 

направление. 

По дадената тема Аглая Маврова работи вече не една и две години, тя дълбоко в 

себе си я е премислила, анализирала, дори изстрадала, а виждаме, и че е реализирала 

този свой труд, който е построен върху солидна концептуална и методологична основа.

Изборът на тема е  амбициозен и  сполучлив,  защото  описва един от  най-актуалните 

въпроси  на  съвременното  езикознание,  а  именно  въпроса  за  междукултурната 



компетентност, пречупен през призмата на лингвокултурните  концепти. Конкретната 

задача, които си поставя Маврова, и с която, според моето скромно мнение, се справя 

успешно,  е да създаде учебен модел от дейности за формиране на междукултурната 

компетентност  на  учениците  от  българското  училище  на  базата  на  лингвокултурни 

концепти.

Литературна осведоменост на докторанта

Авторката  е  извършила  преглед  и  анализ  на  огромен  брой  литературни 

източници (над 130 източници), като всички са цитирани коректно. Изложението е на 

ясен  научен  език  и  стил.  Материалът  е  анализиран  аналитично,  с  необходимия 

професионален  поглед  и  показва  много  добра  осведоментост  и  ерудираност  на 

докторанта. Използваните литературни източници са от широк времеви диапазон – от 

1934 до 2013г., което дава изчерпателна информация за изследователската тема.

Цели и задачи (стр.7-8)

Целта  е  дефинирана  коректно,  задачите  са  конкретни  и  детайлизират  и 

поясняват етапите на изследването. Те са в съответствие с обекта, предмета и целта на 

дисертационния  труд.  Целта  и  задачите  произлизат  от  работната  хипотеза,  която 

логично свързва отделните етапи и очакваните резултати.

Изследователски процедури и методи

Описани са поотделно 5 групи методи – теоретичен анализ, частична ексцерпия, 

методически коментар, концептуален анализ и интерактивни методи. В работата си , на 

стр.80,   Аглая  Маврова  се  спира  както  на  историческите,  така  и  на  съвременните 

методи: като граматико-преводния метод, директния метод, аудио-лингвалния метод, 

като подробно ги описва и анализира.

В  Теоретичната  част  на  Изложението  си  авторката  защитава  тезата,  че  за 

интегрираното изучаване на руския език и култура в българското средно училище е по-

подходящо  използването  на  модел  с  „междукултурна  насоченост  въз  основа  на 

лингвокултурологията  и когнитивната  лингвистика”.  Маврова подробно се  спира  на 

понятието  `култура`,  едно  от  най-значимите  и  дискутирани  понятия  в  съвременния 

стремително глобализилащ се свят.

Както  казва  известният  културолог  Робърт  Уатноу:  “През  20  в.,  повече  от 

колкото  през  което  и  да  е  друго  време,  анализът  на  културата  лежи в  основата  на 

науките за човека”. 

В стремежа си да изясни и осветли своя материал Маврова се спира на въпроса 

за  междукултурната  компетентност.   Вижда  се,  че  авторката  свободно  борави  с 



актуална научна терминология и показва добра лингвистична култура и познаване на 

работите на такива автори като Бахтин, Елизарова,  Гудков от руската школа; Бабов, 

Гочева,  Дамянова,  Стефанова,  Чонгарова  от  българската;  Хаймс,  Чомски,  Кънали, 

Суейн, Ван Ек, Баръм от западно-европейската школа.

Наред с теоретичните разработки присъстват и практически задачи и примери, 

които онагледяват направените изводи. Това са примерните задачи на стр.49 - 52, също 

така на стр.58 - 60, 64 и др.

В Проекта за формиране на междукултурна компетентност в обучението по 

руски  език  за  ученици  от  гимназиален  етап  на  средната  образователна  степен 

авторката  взима  за  основа теорията  за  лингвокултурния  концепт,  актуално  и 

дискутирано  в  научните  среди  понятие, предназначен  за  обучението  на  ученици  от 

гимназиалната образователна степен в българското училище.  Маврова е много добре 

запозната  с  лингвистичната  литература,  посветена  на  тази  интердисциплинарна 

единица и прави изчерпателен обзор на научни трудове от тази област. Авторката се 

присъединява  към схващането  на  по-голяма  част  от  изследователите,  за  частичната 

вербализация на концептите. Тя счита, че вербалната част се проектира в лексемите, 

словосъчетанията,  фразеологизмите  и  изреченията,  а  невербалната  –  в  графичните 

изображения и това дава възможност да се конструира иконичен тип учебни задачи, 

които ще бъдат ориентирани към развиването на междукултурната компетентност.

Изложението в тази глава е със строг, академичен и компетентен научен език, 

което  сочи  отличната  предварителна,  бих  казала  дългогодишна,  подготовка  на 

докторанта  не  само  в  областта  на  избраното  научно  направление,  но  и  в  общата 

филологическа и методологическа подготовка, очевидно на високо ниво. Доказателство 

за  това  е  широкия  обхват  на  анализираните  традиционни и  актуални  понятия,  като 

вербализация  на  концептите;  интерпретативно  поле,  включващо  следните  зони: 

оценъчна,  утилитарна,  паремиологична;  понятията  лингвокултурна  макрорамка, 

лингвокултурна  микрорамка  и  др.  Аглая  Маврова  ни  запознава  с  различни  научни 

гледни точки  по отношение  на същността  на понятието концепт,  на  структурата  на 

компонентите, изграждащи концепта, на функциите и на интерпретациите на концепта 

в  когнитивната  лингвистика,  както  и  за  начините,  разкриващи  когнитивните 

механизми.

Впечатлена  съм  от  задълбочения  културологичен  анализ  на  двата  подхода  в 

осмислянето  на  концепта:  лингвокогнитивния  и  лингвокултурологичния.  Тази 



проблематика  ми  е  особено  близка  и  затова  с  интерес  прочетох  за  вижданията  на 

авторката по въпроса и съм напълно съгласна с нея, че лингвокултурологичната визия 

за концепта е по-подходяща предвид съпоставителната перспектива на изследването.

По-нататък  Маврова  проследява  връзката  концепт  -  картина  на  света,  дава 

определение  на  понятията  `концептуална  картина  на  света`  и  `езикова  картина  на 

света`. Смятам, че работата само би спечелила ако авторката се спре по-подробно на 

тези фундаментални понятия и най-вече на въпроса за фрагментацията на семантичните 

универсалии  в  езиковата  картина  на  света.  Добро  впечатлбение  прави  фактът,  че 

Маврова онагледява изводите си с конкретни съпоставки от българския и руския език.

По-нататък бих искала да се спра на въпроса за структурата на концепта и по-

точно на понятието номинативно поле, което разглежда авторката. Говорейки за тези 

понятия  Маврова  би  трябвало  да  включи  такива  имена  като  Бондарко,  Лосев,  Гак, 

Зализняк,  Шмелев,  Караулов,  Новиков  и  други  водещи  имена  в  съвременната 

лингвистика. 

По-нататък  в  работата  се конструира  лингвокултурен  сценарий  (  с.130) като 

вариант  за  обучение  в  междукултурна  компетентност  на  база  проиграване  на 

субконцептите  `Масленица`/`Сирни  заговезни`  както  посочва  самата  авторка 

“Лингвокултурният сценарий се дефинира като комплекс  от дидактически процедури, 

насочени към експлицирането на „някаква лингвокултурологична структура, модел на 

фрагмент от действителността, която е белязана етнокултурно” (Халяпина 2006:71)”.

 В тази част от изложението авторката е предложила на нашето внимание богат 

асортимент  от  задачи,  упражнения,  онагледяващи  теоретичните  постановки  и 

илюстрирайки своя богат преподавателски опит и отличното познаване на руския бит, 

руската култура и народопсихология, свързани с обичая Масленица /стр.152, 154, 155, 

170-177 и др./

Изводи (стр.188-191)

Изводите са 10 и следват логическото изложение на изследването,  като дават 

недвусмислен отговор на заявените цели и задачи на научната разработка. Те са ясни, 

коректни  и  точни.  Изводите  обхващат  изцяло  и  обобщават  аналитично 

изследователските  задачи  за  формирането  на  междукултурната  компетентност  в 

обучението по руски език.

Литературна справка



Цитиранията са извършени коректно. Някои литературни източници са цитирани 

няколко  пъти,  което  показва  не  просто  формален  прочит  на  използваната  научна 

литература,  а  задълбочен  анализ.  Прави  добро  впечатление,  че  цитиранията  са 

използвани равностойно както в теоретичната част, така и при поднасяне на проекта за 

формиране  на  междукултурна  компетентност  в  обучението  по  руски  език, на 

лингвокултурната микрорамка на проекта. 

Приноси на дисертационния труд (стр.192)

Приносите на дисертационния труд са обединени в две направления – научни 

приноси /шест/ и научно-приложни /два/.

Научните  приноси  подчертават  оригиналните  изследвания  на  авторката,  а 

научно-приложните  аспекти  на  дисертацията  са  изведени  от  използването  на 

комплексния научен подход за изследване, изпълнен на съвременно научно ниво.

Научни публикации

Представени са заглавия на публикувани 13 научни публикации, като 6 от тях са 

по темата на дисертацията.

Смятам,  че  представените  публикации по темата  на  дисертацията  покриват  в 

много по-голяма степен изискванията за научна продукция. Допълнителен аргумент за 

научния  потенциал  на  Маврова  е  участието  й  в  създаване  на  учебно  помагало  и 

участието й в многобройни научно-изследователски проекти.

Приложение (стр.123-125; 81-82; 40-42)

Приложенията съдържат конкретен учебно-лингвистичен материал, илюстриращ 

конкретните задачи, които си поставя авторката в гл.3 и 4.

Автореферат

Авторефератът  съдържа  41  страници.  Структуриран  е  много  добре,  съдържа 

обобщени  данни  и  научна  интерпретация  на  получените  резултати.  Изводите  и 

приносите  отговорят  на  същите  от  дисертационния  труд.  Считам,  че  авторефератът 

отговаря на всички необходими изисквания. Бих предложила авторефератът да съдържа 

резюме на руски и английски език.

Забележки и препоръки



По мое мнение работата на Аглая Маврова само би спечелила, ако авторката по-

ясно изрязава своята позиция и откроява по-смело своето лично виждане, когато прави 

преглед на основните методологични концепции. 

В дисертационния си труд Маврова проследява връзката концепт - картина на 

света,  дава  определение  на  понятията  `концептуална  картина  на  света`  и  `езикова 

картина на света`. Смятам, че работата само би спечелила ако авторката се спре по-

подробно на тези фундаментални понятия и най-вече на въпроса за фрагментацията на 

семантичните универсалии в езиковата картина на света.

А препоръката ми е Маврова да създаде нов модерен учебник или пособие по 

руски език, ориентиран към лингвокултурологията и междукултурната комуникация.

Заключение

Работата  на  Аглая  Маврова  е  написана  с  научен  професионализъм,  с  много 

добро  познаване  на  литературата  по  темата,  с  дълбоко  внимание  и  обобщаване  на 

езиковия материал. Дисертационният труд е оригинален и дело на автора.

С  пълна  убеденост  предлагам  на  членовете  на  уважаемото  Научно  жури  да 

присъдят на Аглая Георгиева Маврова образователната и научна степен „Доктор” .

София, 25.07.2013г.                                                  доц.д-р Ирина Георгиева


