
СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ  ПО  СЛАВЯНСКИ  ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА „БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК”

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Кирил Цанков, преподавател 

по съвременен български език от Великотърновския университет 

„Св. св. Кирил и Методий”

на дисертация за присъждане на образователната и научна 

 степен „доктор” по научно направление: 2.1. Филология. 

Специалност: 05.04.17. Български език 

 

Силвена Николова Ставрева-Доростолска
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1. Данни за дисертантката:

 Дисертантката  е  родена  през  1973  г.,  а  през  1996  г.  е  завършила 

Българска  филология  в  Софийския  университет.  Посочила  е  в 

автобиографичната  си  справка,  че  владее  4  езика  (английски,  френски, 

полски и руски) на ниво В2. Работила е като учителка по български език и 

литература  в  две  варненски  училища  –  Икономически  техникум  „Г.  С. 

Раковски” и  Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”. От 2006 

г.  преподава български  език  за  чужденци  във  варненския  медицински 

университет.  Има и международен опит  –  през  2008 г.  е  била лектор по 

български език в одринския Тракийски университет (Турция). Участвала е в 
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6 форми на следдипломна квалификация в наши и чужди университети. Има 

и активна научна дейност – представила се е с доклади в научни форума у 

нас и в  чужбина; взела е участие в  изработването на учебници и учебни 

помагала, в съставянето на тестове и в други учебно-методически дейности.

2. Данни за докторантурата 

Това е докторантура  към Катедрата  по български език при Софийския 

университет, а научен ръководител: е доц. д-р Виолета Тачева от  Варненския 

медицински университет. Докторантката е зачислена на свободна докторантура 

през настоящата 2014 г., но може да се предположи, че е започнала работа по 

темата  на  дисертацията  далеч  преди  това,  още  повече,  че  темата  е  тясно 

свързана  с  преките  ѝ професионални  занимания.  Положила  е  успешно и 

предвидените в учебния план  докторантски минимуми. На 23 септември 2014 

г.  в  катедрата  е проведено предварително обсъждане (вътрешна защита),  на 

което работата е била приета от колегите и насочена към публична защита.

 Според  моите  наблюдения  цялостната  дейност  по  провеждането  на 

конкурса  и  реализирането  на  самата  дисертация  е  проведена  в  рамките  на 

закона и в съгласие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени на Софийския университет, не са допуснати  нарушения и научното 

жури  може  спокойно  да  пристъпи  към  процедурата  по  зашитата  на 
 .дисертационния труд

3. Данни за дисертацията и за автореферата

Трудът на Силвена  Ставрева-Доростолска  се състои от 3 глави, които 

не  са  равномерно  разпределени  в  количествено  отношение.  Най-голяма  е 

Втора глава (62 с.), следвана от Първа глава (32 с.) и Трета глава (15 с.). 

Авторефератът е  структуриран така,  че ясно да представя основните 

моменти  от   дисертацията.  Най-напред е  дадено подробно  съдържание  на 

труда,  от  което  читателят  може  да  се  ориентира  за  всички  проблеми, 

засегнати в него.
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Дисертацията започва  с  кратък  Увод  и  приключва  със  също  толкова 

кратко Заключение. Придружена е от Приложения, разположени на 60 стр. след 

основния текст и завършва с библиографска справка, съдържаща 200 заглавия 

на български  и още 65 на чужди езици, вкл. и десетина източника от интернет.

Съвсем в началото на работата,  непосредствено след съдържанието,  е 

справката за съкращенията. На нея е посветена първата ми забележка. Твърде 

много  са  съкращенията.  Да  оставим  настрана  традиционните  съкращения 

като  м.р., ж.р., ед.ч., мн.ч. – тяхното „развързване” дори е излишно. Става 

дума  за  абревиатурите,  въведени  специално  за  дисертацията,  като  АЕО, 

БЕЧ,  КС,  ОВЕ  (?),  ОБЕЧ,  СБЕ,  СБКЕ,  УИТ.  Такива  съкращения  не 

улесняват, а напротив – спъват четенето, защото са по няколко на страница и 

читателят, поне до средата на работата, трябва непрекъснато да се връща към 

справката, за да си припомни за какво става дума. Познати ми са съветите 

към пишещите да съкращават често повтарящите се изрази, но когато тези 

изрази са повече от 2 или 3, четенето наистина се затруднява. А и тук това 

едва  ли  е  нужно  –  текстът  не  е  чак  токова  дълъг,  за  да  има  нужда  от 

ограничаване  на  обема.  Подобни   съкращения   според  мене  имат  съвсем 

друга цел – да създадат впечатление за по-висока научност. Работата обаче 

си  има  достатъчно  положителни  страни,  за  да  се  налага  използването  на 

подобни трикове за повишаване на „научността”. Не ми стана ясно и защо 

думата име (в прил. им., същ. им.) трябва да се съкращава на им., след като по 

този начин изобщо не се пести място – броят на знаците си остава същият.

В  Увода авторката  накратко  е  изложила  мотивите  си,  представила  е 

целите и задачите на своето проучване, посочила е дори и целевата група, за 

която са предназначени резултатите от нейния труд.

В Първа  глава  се  прави  теоретическа  обосновка  на  понятието 

четенето с разбиране  по български език като чужд, прави се преглед на 

българската и чуждестранната литература, свързана с темата. По-специално 

внимание се обръща на тестовете и методическата литература, разглеждаща 

тяхната  употреба.  По-нататък  се  прави  критичен  преглед  на  част  от 
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учебниците по български език за чужденци – от първите, излезли през 60-те 

години на миналия век, до най-новите, появили се на бял свят свят преди 

година-две.  За  съжаление,  този  преглед  е  непълен:  споменати  са  само 

учебници  на  ИЧС,  на  Софийския  университет  и  на  двата  медицински 

университета  във  Варна  и  София.  А  учебни  помагала  за  чужденци  са 

издавани и на други места – във Велико Търново, Русе, Шумен, Пловдив, 

Благоевград.  Самият аз  съм автор на  два  учебника за  Летния семинар по 

български език и култура при Великотърновския университет, мои колеги са 

написали още няколко, които авторката не е забелязала.

Втора глава заема централно място в дисертацията. Та е посветена на 

приложението  на  изпитната  система  ECL  за  оценяване  на  знанията  по 

български език на нива А2 и  В1 по Общоевропейската езикова рамка. 

Тук авторката широко е използвала анкетния метод, като е анализирала 

резултатите  от  2  анкети,  от  които  първата  е  приложена  в  началото  на 

обучението и по  тази причина е на английски език, а втората – в края на 

учебната година – вече на български език. Анализът е подкрепен с прецизно 

изработени таблици и диаграми.

В тази глава се коментират типични езикови грешки на представителите 

на различни националности, като се предлагат и мерки за избягването им.

Тук  обаче  прави  впечатление  едно  объркване  при  коментара  на 

фонетичните проблеми: на с.78 (във варианта на WORD) пише, че гласните 

фонеми са 8 и се предават с 6 букви, докато би трябвало да е обратното; по-

нататък (с.84) се казва, че „палаталността като признак при африкативните 

съгласни се носи преди всичко от следходната гласна (?)”. Няма информация 

откъде е взето това твърдение (по-нагоре е цитиран учебникът на Д.Тилков и 

Т.  Бояджиев),  но  според  моите  познания  по  фонетика  то  не  отговаря  на 

истината;  на  същата  страница се  споменава  и  „фонемата  [я]”.  Може би  в 

двата  последни случая  авторката  е  имала  предвид  графема,  а  не  фонема 

(следходната  графема  –  я или  ю;  графемата  я).  Приемам  грешката  за 

техническа, като резултат от недоглеждане.
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По-нататък  са  разгледани  проблемите  на  обучението  и  във  връзка  с 

морфолого-синтактичните особености на българския език, като са споделени 

верни наблюдения, последвани от добре обосновани заключения, засягащи 

дейностите  при  въвеждането  и  дозирането  на  различните  граматични 

категории и значения в учебното съдържание. 

Трета глава е озаглавена „Проект за учебно помагало”.  Тя е особено 

важен елемент от дисертацията, нещо като синтез на целия труд. Наречена е 

„Проект  за  учебно  помагало”,  но  е  по-скоро  инструкция  за  написване  на 

учебно помагало по български език за чужденци, съобразено с изискванията 

за  достигане  на  нивата  А2  и  В1.  Да  се  надяваме,  че  в  най-близко  време 

дисертантката  ще  напише  учебник  за  своите  студенти  (може  би  в 

съавторство  с  Албена  Добрева),  ръководейки  се  от  изложената  тук 

инструкция. Това ще е и най-важният резултат от нейния труд.

В  края  на  основния  текст  на  дисертацията  е  естественото  място  на 

Заключението, в което ясно и точно – в 6 точки – са формулирани изводите 

от едно сериозно и задълбочено проучване. 

Добра илюстрация на теоретическата  част са  Приложенията:   там са 

представени   използваните,  обработени  и  анализирани  в  дисертацията 

анкети, текстове и тестове.

4. Научни приноси.

Те са представени на с. 129 в дисертацията (съотв. с. 40 в автореферата). 

Между  тях  особено  важни са  описанието  и  апробацията  на  иновативните 

комуникативни стратегии за изграждане на умението четене с разбиране на 

български  език  за  чужденци  в  академична  среда,  формулирането  на 

съвременни критерии за проверка и оценка  на това умение у чуждестранните 

студенти, анализиран е въпросът за оформлението на учебните помагала по 

български  език за  чужденци с  оглед на целите  и задачите  на  обучението, 

тестването  и  издаването  на  сертификати,  реално  оценяващи  знанията  на 

студентите. 
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А всичко това е свързано и с вкарването на процеса на обучението по 

български език  в определени стандарти, изисквани от Общата европейска 

езикова  рамка. 

5. Публикации и участия в научни форуми.

За своя сравнително кратък трудов стаж в университета – 8 години – 

дисертантката  има завидна научна продукция. Участвала е с доклади в 13 

научни  сесии,  конференции  и  кръгли  маси,  като  едно  от  участията  е  в 

чужбина; в различни научни издания е публикувала 4 самостоятелни статии 

и 8 в съавторство,   още две чакат ред за отпечатване;  9 от публикуваните 

статии са по темата на дисертацията – далеч повече от минималния брой, 

който се  изисква. 

6.  Заключение:

В  заключение  мога  да  кажа,  че  въпреки  забелязаните  слабости  и 

недостатъци трудът на Силвена Ставрева-Доростолска отговаря на основните 

изисквания  за  един  научен  труд,  написан  със  задълбочено  вникване  в 

проблематиката и научна компетентност. Авторката е положила много труд, 

проучила  е  значително  количество  литература.  В  резултат  се  е  получил 

дисертационен труд с приносен характер, който, надявам се, ще предизвика 

интереса на българистичната общност не само у нас, но и навсякъде, където 

се преподава български език на чужденци.

Дисертационният  труд  на  Силвена   Ставрева-Доростолска притежава 

необходимите качества, които позволяват да бъде присъдена на авторката му 

образователната и научна степен „доктор”  в научна област:  2. Хуманитарни 

науки;  професионално  направление  2.1.  Филология.  Специалност:  05.04.17. 

Български език.

30 октомври 2014 г.,                                 Рецензент:…………………  

София                                                         (проф. д-р Кирил Цанков)
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