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на проф. д-р Тодор Бояджиев

за дисертацията „Българското историческо и културно пространство 
(Визуализация на обучението по български език като чужд), представена от 

Радослав Стефанов Спасов за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор“

Радвам  се  да  отбележа  успешното  развитие  и  несъмнените  постижения  през 
последните  години  на  нашата  приложна  лингвистика  в  дейността  на  катедрата 
„Български  език  за  чужденци“.  Свидетелство  в  това  отношение  е  и  докторската 
дисертация на Радослав Стефанов Спасов, която той разработва в катедрата на тема 
Българското историческо и културно пространство  (Визуализация на обучението по 
български  език  като чужд).  Авторът  на  дисертацията  е  вече  добре  известно  име  с 
многобройни  научни  приноси,  насочени  преди  всичко  към  българската  история  и 
култура,  и  успешна  преподавателска  дейност.  Той  вече  е  защитил  успешно  в 
Историческия факултет на СУ дисертацията „Българските католици в Северна България 
1700 – 1878“. Ще отбележа също, че е подготвил многобройни лекционни курсове по 
История на Българското възраждане, Възраждане и памет, Католическата църква в  
паметта на българите през Възраждането, История на България, Читалището като 
българска  институция,  Визуализация  на  българското  културно  и  историческо  
пространство,  Българска  цивилизация и  др.  Чете  и  спецкурсове  на  студентите  от 
различни факултети на СУ като Извори и историография за Българското възраждане, 
Историческото документално кино в телевизията.

Дисертацията е с обем 135 страници. Поставените цели и задачи в уводната част 
са определили ясния и  добре премисления ѝ  строеж.  Тя е  така  структурирана,  че в 
отделните ѝ части да се обхванат както теоретичните проблеми и широкият им обхват, 
така и решаването на конкретната задача – да се изследва ползата от приложението на 
визуални  продукти  за  българската  култура  и  история  при  обучението  на 
чуждестранните студенти. Всеки разбира, че изпълнението на такава задача е свързано 
с  много  трудности  от  различно  естество.  Авторът  обаче  е  проявил  завидна 
трудоспособност и постоянство, за да проучи целенасочено, да систематизира и обобщи 
емпиричния  материал  от  проведения  експеримент.  За  цялостната  оценка  на 
дисертационния труд смятам, че е важно да се изтъкне не само актуалната му тема, но и 
методът за описание и  анализ на  научния обект,  резултатите  от тях и  оригиналните 
научни  приноси,  които  ми  дават  основание  за  най-висока  оценка  на  дисертацията. 
Изтъквам  тези  факти,  защото  задачата,  която  авторът  си  е  поставил  –  цялостно, 
обстойно и системно да изгради нов модел за визуализация на обучението по български 
език  като  чужд,  изисква  продължителна  експертна  дейност.  Той  трябва  да  бъде 
поздравен за смелостта да се заеме с изследването на темата, която е много актуална за 
нашето приложно езикознание и полезна за чуждоезиковото обучение с предложените 
нови продуктивни лингвометодически идеи и подходи, които се стремят да отговарят на 
духа  на  времето,  за  изучаване  на  българския  език  от  чуждестранните  студенти. 
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България има уникалния шанс да разпространява своята култура и език в контекста на 
европейското  многообразие  и  да  участва  със  своите  постижения  в  международния 
културен  обмен,  ако  се  изгради  езикова  политика  с  дългогодишна  стратегия  и 
регулативни практики, ако се създаде теоретико-приложна методология за онагледяване 
и по-ефективни условия за изучаване на българския език от чужденци, а чрез него и на 
българската история и култура, които са част от стара цивилизация и с доказан принос в 
световното  културно  пространство.  Изучаването  на  чужд  език,  което  се  налага  все 
повече в международните институции като ЮНЕСКО и Европейския съюз, обявяват 
езиковото  многообразие  със  стойности,  които  студентите  трябва  да  осъзнават  като 
необходимо  условие  за  пълноценното  развитие  на  международния  диалог.  Затова 
безспорно трябва да се осигурят максимално добри условия, специална методология и 
инструментариум,  като  се  използват  предимствата,  които  технологията  предлага  за 
овладяване бързо, леко и удобно на необходимите знания по чужд език. По този начин 
обучаваните  ще  могат  чрез  овладяване  на  българското  историческо  и  културно 
пространство да получават не само по-добра езикова, но и историческа култура и да 
реализират възможности за повишаване на комуникативните си способности.  Това в 
края на краищата не е само специфичен научен и методически проблем, но и фактор, 
който  може  да  изиграе  обществена  роля  в  момент  като  днешния,  когато  често 
недооценяваме постиженията на българската култура в условията на евроцентризма.

Теоретичната  и  концептуалната  рамка  на  изследването  се  осъществява  и 
постулира в контекста на традиционната методика на езиковото обучение. Въз основа 
на  нея  авторът  изгражда  своя  понятиен  и  терминологичен  апарат  за  обясняване  на 
фактите, определени за наблюдение и анализ. Методът, който се използва, може да се 
определи  и  като  комплексен,  защото  за  реализацията  на  целите  и  задачите  на 
дисертацията  в  него  се  съчетават  и  елементи  от  методологии,  характерни  за  други 
научни  дисциплини  като  етнология,  етнопсихология,  културология,  които  също 
предлагат  средства  за  визуализация,  рефлексия  и  сравнителни исторически  данни и 
фактори за  изучаване и  усвояване на  учебния материал.  Прилагат  се  при анализа  и 
статистически  и  количествени  методи.  С  привличането  на  исторически  и 
интердисциплинарни източници тезите  на  автора  за  нагледността  стават  достатъчно 
солидни, внушават респект и сигурност.

В  първата  глава  Българското  историческо  и  културно  пространство  в 
контекста на обучението по български език като чужд се разглеждат теоретично два 
проблема на темата. Първият е свързан с историческото развитие на българската нация 
и ролята, която има езикът като основен фактор и маркер на културното пространство, 
уточнява се обемът и характерът на корелацията между език, етност и култура. Вторият 
проблем,  който  се  разглежда  подробно,  е  връзката  на  историческия  материал  с 
лингводидактическите и психологическите аспекти на езиковото обучение. В текста се 
изясняват ясно етнопедагогическите и етнопсихологическите подходи в обучението по 
български  език  като  чужд.  Като  обръща специално  внимание  на  необходимостта  от 
визуална  култура,  която  да  допринася  за  усвояване  на  текстовете,  свързани  с 
българското  езиково  и  културно  пространство,  авторът  се  проявава  не  само  като 
школуван историк, но и като много добър филолог когато обяснява необходимостта от 
историческа и медийна култура у създателите на учебни продукти, защото чрез тях най-
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точно и подробно може да се покаже и разкаже даден исторически момент. Разглеждат 
се и най-новите постановки в разработките на видни учени като Чомски, Пиаже,  Л. 
Виготски,  А.  Леонтиев  и  набългарски  специалисти,  които  изясняват  процесите, 
отнасящи  се  до  зависимостта  между  езиковото  обучение  и  психолингвистиката, 
социолингвистиката  и  етнолингвистиката,  и  които  правят  опити  за  едновременното 
изучаване на интелектуалния и личностния тип рефлексия при решаване на творчески 
задачи  и  които  разглеждат  билингвалните  технологии  в  чуждоезиковото  обучение. 
Иновативната теза  на  автора,  че посредством етнопсихопедагогическата методика се 
предлага прочит на българския цивилизационен модел в огледалото на езика и неговото 
усвояване от чужденци, е защитена задълбочено и аргументирано.

Най-впечатляващи са  втората  и  третата  глава  на  дисертацията.  Те  заслужават 
най-голямо внимание, защото в тях се откриват оригиналните му приноси, резултат от 
проведения научен експеримент сред студентите, които са работили по текста „Свети 
Димитрий Бесарабски – светец на два народа“. Като не се вземат под внимание някои 
подробности и детайли в изложението на двете глави, ще изтъкна само основните и 
приносните характеристики в тях.  Във втората глава  Визуализацията като метод в  
преподаването на български език като чужд се проследява процесът на създаване на 
текстове за аудиовизуални форми с исторически характер като част от съвременната 
методология на преподаването и като модел за практическо обучение. Чрез този метод 
чуждоезиковото обучение се насочва не само към създаване на трайни знания и умения, 
които  се  отнасят  до  даден  национален  език  и  култура,  но  и  към  изграждане  на 
способност за  междукултурно общуване.  В третата  глава  Експерименти и изводи са 
представени  резултатите  от  проучването,  направено  със  студенти,  които  изучават 
българския  език  като  чужд  в  СУ.  Емпиричната  дейност  се  осъществява  чрез 
съпоставката на резултатите на две групи: експериментална, на която се предоставя за 
четене и разбиране на текст и визуален продукт към него и контролна група, на която се 
дава само текст за четене и разбиране. Съпоставката и анализът на на резултатите от 
емпиричното изследване са документално представени в  17 таблици.  Резултатите от 
проведеното  изследване  доказват  убедително  тезата  на  автора  за  повишаване  на 
ефективността  на  преподаването  и  възприемането  чрез  визуализацията  в 
експерименталната група.

Дисертацията на д-р Радослав Спасов има и редица други достойнства, които по-
системно и последователно могат да бъдат извлечени от подробното Заключение. В него 
приносите се извеждат от автора по един генерализиран начин и още повече убеждават.

Авторефератът представя точно и вярно съдържанието на дисертацията. Авторът 
има 5 публикации по темата  ѝ.  Справките за  приносите  на дисертационния труд  са 
обобщени в 7 кратки, стегнати и точни характеристики. Библиографията съдържа над 
150 заглавия.

В  заключение  още  веднъж  ще  подчертая,  че  рецензираната  дисертация  на 
Радослав  Спасов  е  оригинално  изследване  със  задълбочени  приноси  в  приложната 
лингвистика. Дисертацията е написана с ясен теоретичен поглед, научна компетентност, 
ерудиция и осведоменост в аналитично написаните ѝ части, с убедителни анализи и 
сериозни  научни  изводи  и  обобщения,  които  ,  убеден  съм,  ще  служат  като 
методологичен образец за нови следващи изследвания. Към това ще добавя също така и 
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точния език и стил с ясни формулировки, които спомагат да се следи спокойния ход на 
авторовата мисъл.

Смятам, че членовете на научното жури са достатъчно убедени в значимостта и 
научните достойнства на дисертацията на Радослав Спасов и затова с пълна убеденост 
препоръчвам да му се присъди образователната и научна степен „доктор“.

проф. Тодор Бояджиев
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