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СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на Пенка Христова „Политика на многоезичието в Европейския съюз и 
европейска идентичност“ 

 
представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 

професионално направление 3.3. шифър 05.11.02 Политология, (Европеистика - 
Политологични изследвания на ЕС –Европейска идентичност), Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ 
 

от доц. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
 Пенка Христова е редовен докторант в катедра „Европеистика“, отчислена с 
право на защита след успешно обсъждане на представения дисертационен труд в 
катедра „Европеистика“. Интересът към академична дейност и желание за 
изследователска дейност Пенка Христова прояви още като студент магистър в 
магистърска програма „Европейска интеграция“ към специалност „Европеистика“. Като 
бакалавър по английски език Пенка Христова естествено се насочи към тема от 
областта на европейската интеграция, близка до бакалавърската й специалност – 
европейската езикова политика. Това бе темата на магистърската й теза, която тя 
защити с отличие. Интересът й към избраната тема, която придоби актуалност през 
последните 10 години, е устойчив и задълбочен. Това представлява основа на 
дисертационния й труд, който разширява и излиза извън полето на езиковата политика 
и изучаването на езици като търси измеренията на езиковата политика като практика, 
документи и вярвания и въздействието й върху формирането на европейска 
идентичност. 
 Като научен ръководител на докторантката, трябва да отбележа, че навлизането 
в новото поле на изследователска дейност за Пенка Христова не бе лека задача, тъй 
като това предполагаше изоставянето на специфични за лингвистиката традиционни 
методи и усвояването на нова рамка на изследователска дейност, както и на 
приложение на изследователски методи. Процесът на смяната на перспективата и 
обхващането в полето на изследване на области, проблеми и методи от различни 
научноизследователски полета не бе лек и може да се опише като трудно откриване за 
самата нея на ясна и последователна перспектива. В това отношение трябва да 
подчертая последователността и издръжливостта на докторантката да не се отказва 
пред трудностите, да задълбочава и разширява познанията си, както и научното 
любопитство и удовлетвореност от постигнати резултати. В това отношение като научен 
ръководител на докторантката отбелязвам израстването й като изследовател с 
критично мислене, способност за анализ и синтез на идеи от различни научни полета, 
както и устойчивост и последователност на научно-изследователския интерес. 
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 Пенка Христова представя дисертационен труд в обем от 263 страници, който се 
състои от увод, шест глави, заключение, използвана литература и приложения. 
Представени са становище за приносните моменти на теоретично, методическо и 
практико-приложно равнище, списък с публикации, свързани с темата и декларация за 
авторство. Като научен ръководител на докторантката потвърждавам авторството на 
представения дисертационен труд, който премина през поредица от редакции и 
преструктуриране. Дисертацията е оригинален принос в интердисциплинарното поле 
на изследване както в теоретичното, така и в научноприложно отношение. Особено 
важно е да отбележим, че полето на емпиричното изследване бе изцяло обосновано, 
предложено и реализирано самостоятелно от самата докторантка, а именно фокус 
върху двустранните партньорства на Програма Коменски. Задълбочена бе работата на 
Пенка Христова по обзора и проучването на най-новите публикации по темата като в 
използваната литература са включени автори с утвърдени приноси в 
изследователското поле както на езиковата политика, така и на формирането на 
европейската идентичност. 
 Представеният дисертационен труд отговаря напълно на изискванията в Чл. 6, 
ал. 3 от Закона и чл. 66 от Правилника: ( „Дисертационният труд е научно съчинение, 
което съдържа научни или научноприложни резултати с оригинален принос в 
науката и показва, че кандидатът има задълбочени теоретични знания по 
съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.). 
 Като цялостно и завършено изследване дисертационният труд представя ясни и 
добре формулирани изследователски въпроси и задачи, задълбочен обзор на 
публикациите по темата, като Пенка Христова не се задоволява да представи само 
ревелантните на изследователското й поле автори. На фона на достатъчно широк обзор 
тя приема модел на изследването си с ясни референции към школи и научни рамки на 
изследване на въпросите на езиковата политика (Сполски) и на изследователска рамка 
на изследване на идентичността (Брутер). Това прави подхода й логично обоснован, 
теоретично консистентен и последователен. Измеренията на утвърдени 
изследователски програми се прилагат към ново изследователско поле, като се търси и 
намира синергия между двата теоретични и изследователски подхода. Пенка Христова 
задълбочено проучва и се основава в работата си и на изследвания в областта на 
идентичността (Евробарометър), както и на някои изследвания на връзката между 
идентичност и езикова политика. Трябва обаче да отбележим, че те в голямата си част 
засягат националната идентичност, малцинствените езици и в това отношение 
изследването е иновативно и изискващо адаптиране на методиката. В този смисъл 
емпиричното изследване на Пенка Христова представлява безспорен принос в 
изследователското поле у нас, а можем да твърдим, че подобни изследвания не са 
провеждани и в европейски контекст. 
 Изследователските задачи, които Пенка Христова си поставя са твърде обхватни 
и това създава понякога впечатлението, че някои от тях са описателно или 
недостатъчно обстойно засегнати. В този смисъл дилемата е между акцент върху по-
малко задачи, които да се представят по-обстойно или ангажирането с повече задачи, 
които неминуемо ще ограничи възможността за обстойното им разглеждане. 
Авторката избира втората алтернатива и по мое мнение основателно, тъй като един от 
приносите на работата като цяло е представянето на една обхватна рамка на 
изследователски подход към тази недостатъчно изследвана, но особено актуална тема. 
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Като резултат дисертационният труд определено създава с основание общо 
положително впечатление от едно мащабно и добросъвестно научно изследване. 
 Достойнство на дисертационния труд е, че изследователската работа обхваща 
източници от различни области и равнища на политическата и практическа дейност. 
Пенка Христова анализира и изследва документи на Европейския съюз, доклади и 
програмни документи, от една страна, и изследвания на общественото мнение и 
нагласите на европейско равнище, от друга. Включен е и обзор на езиковата политика в 
България в съвременен и исторически план. Трети важен аспект е, че дисертационният 
труд включва изследване на степента на въздействие на инструментите на 
образователната и езикова политика на ЕС и потенциала и пригодността им за 
осъществяване на последователно и устойчиво действие в посока на формиране на 
европейска идентичност, отвореност към многообразието от европейски култури и 
утвърждаването на многоезичието като принцип на европейското обединение. Все пак 
остават въпроси, които трудът загатва и които могат да бъдат поле на по-нататъшна 
изследователска работа като разширяващото се разпространение на английския език 
като езикът на широка комуникация в Европа и следствията от това върху рамката на 
политиката на многоезичие, отстъплението в политическия дискурс за многоезичието и 
размиването на темата за многоезичието в новия програмен период 2014-2020. 
 Дисертационният труд има безспорен научноприложен аспект и принос, тъй 
като при недостатъчната застъпеност на темите, свързани в Европейския съюз в 
образователната система, чуждоезиковото обучение се утвърждава като важен 
инструмент за разпространение на целите и ценностите на европейското обединение и 
за разширяване на кръга от възможности за доближаване на темата до учащите се в 
образователната система. Емпиричното изследване на Пенка Христова, чийто анализ е 
осъществен и с използването на статистически анализи (честотен анализ, както и 
многофакторни анализи, включващи корелационен анализ, факторен анализ и 
регресионен анализ), потвърждава някои очаквания и дава материал за изводи, които 
засягат както общите нагласи към езиковото обучение, инструменталната нагласа към 
избора на езици, но в същото време и наличието на езиков репертоар, който 
благоприятства и създава основа за интеркултурен обмен. Научноприложният 
приносен момент се потвърждава и в някои от публикациите на Пенка Христова, които 
са последователно ориентирани към изследователската тема, но предлагат 
използването на модели за конкретна работа в училище. Някои от разработените 
сценарии за интегрирана работа по теми, свързани с европейската политика на 
многоезичие и формирането на идентичност и чуждоезиковото обучение, вече се 
използват и пилотират от учители по чужди езици като резултатите са много добри. 
(Тук се има предвид публикация 3 от приложения списък с публикация „Европейска 
идентичност“ в учебно помагало под редакцията на И.Шикова, което се използва като 
идеен ресурс за разработването на дипломни работи).   

В дисертационния труд последователно се разгръща и обосновава тезата за 
въздействието на инструментите, които обхващат мобилност и обмен на учащи се от 
средното образование, за създаването на среда и предпоставки за формиране на 
европейска идентичност. Така можем да отбележим, че заключението на 
докторантката за постигането на целта на проучването е обосновано. Потвърждава се 
тезата й, че идентификацията с Европейския съюз има граждански и културен 
компонент, както и че регионалната, националната и европейската принадлежност 
съществуват съвместно, без да са в конфликт.  
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Като имам предвид качество на изследователската работа по дисертационния труд, 
обобщената оценка на постигнатите резултати, особено научноприложния характер на 
приносите, направени в представения труд ,напълно убедено предлагам на Научното 
жури да присъди на Пенка Димитрова Христова образователната и научна 
степен“доктор” по професионално направление 3.3. Политически науки, шифър 05.11.02 
Политология (Европеистика – Политологични изследвания на ЕС – Европейска 
идентичност). 
 
 
29 април 2015 г-     Подпис: 
        /доц. д-р Мария Стойчева/ 
: 


