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Дисертационният труд е  посветен на актуален проблем,  откроен и 

мотивиран още в уводната част. Авторът твърди, че „високите технологии 
предоставят голям избор от технически продукти, които да подпомогнат 
процеса  на  преподаване  на  българския  език  като  чужд”,  защото 
визуализацията на езиков материал  при усвояване на български език чрез 
текстове по теми от българската история и култура дава възможност на по-
голям брой обучаеми да се запознаят с миналото и културната същност на 
българския свят.

В концептуално-постановъчната  част на дисертацията  компетентно 
са изяснени обектът  на изследване  (чужденци, които изучават български 
език  като  чужд  в  Софийския  университет  )  и  предметът  на 
дисертационното  проучване  (приложението  на  визуални  продукти  за 
българското културно и историческо пространство, които се използват, за 
да подпомогнат комуникативната компетентност на обучаваните). Целта и 
задачите  (декомпозиращи  и  операционализиращи  целта)  са  добре 
формулирани.  Целта  е  да  се  изследва  приложението  на  документални 
исторически  филми  (визуални  форми)  при  обучението  по приложна 
лингвистика, а основната задача – „да се докаже, че чрез използването на 
документални  филми  в  обучението  по  български  език  като  чужд  се 
получава възможност за по-ефективно му усвояване”. 

Характеристика и оценка на дисертационния труд
Дисертационният  труд  е  разработен  в  обем  от  217  страници. 

Основният  текст  е  111  страници,  14  страници  е  библиографията,  а 
приложенията са 88 страници. 
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Съдържанието  е  структурирано  в  увод,  три  глави,  заключение, 
библиография,  справка  за  приносите  на  дисертационния  труд,  списък  с 
публикациите по темата и приложения.

Теоретичните  постановки  от  различни  области  (психолингвистика, 
социолингвистика,  етнопсихолингвистика,  етнопедагогика,  методика  и 
др.), интерпретирани в първа глава на труда, свидетелстват за ерудицията 
на автора, а сполучливите и целенасочени с оглед на дисертационната тема 
обобщения позволяват да се проблематизира необходимостта от формиране 
на визуална култура, която допринася за по-лесното усвояване на текстове, 
свързани с българското езиково и културно пространство.

В тази глава се представя обосновка на процесите, които се отнасят 
до взаимозависимостите между научния обсег на изследването и контекста 
на преподаването по български език като чужд. Разглежда се приложението 
на  лингводидактическите  и  етнопсихологическите  аспекти  в 
преподаването,  както  и  спецификата  на  билингвалните технологии  в 
обучението по български език като чужд.

Синтезираните обобщения са солидна изходната позиция за вземане 
на оптимални методически решения.

Обзорът  на  литературата  е  достатъчно  пълен  и  коректен. 
Изложението би спечелило, ако по-ясно и мотивирано се заявява позицията 
на автора по интерпретираните проблеми.

Във  втора  глава  е  разработена  идеята  за  създаване  на  визуален 
продукт, който да подпомогне преподаването по български език като чужд. 
Петте  параграфа  представят  процеса  на  създаване  на  продукта,  като  се 
започне с  идейния проект  и се продължи с изследователската  работа  за 
подбор на подходяща учебна тематика за българското етническо и културно 
пространство.  Проблематизира  се  създаването  на  сценарий  за 
документален  филм ,  който  да  бъде  използван  като  визуален  продукт  в 
преподаването  по  български  език  като  чужд.  Аргументира  се  защо 
подходящият за екранизиране текст трябва да отговоря на историческата 
действителност и да не бъде претрупан с терминологичен апарат, тъй като 
е  предназначен  за  обучение  на  невладеещи  български  език,  т.е. 
използваните понятия се очаква да бъдат разбираеми за бъдещите зрители.

Основателно докторантът е акцентувал върху формите и методите за 
визуализация, изискващи по-специфична подготовка от автора на сценария, 
тъй  като  композицията  и  осветлението  са  базови  компоненти  при 
визуализацията , а те изскват компетенции, свързани с филмовото изкуство. 
Именно в този контекст проучванията и описаната практика на докторанта 
имат  приносен  характер  в  контекста  на  една  от  поставените  цели  на 
дисертационното изследване:  „използването на част  от съдържанието на 
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дисертационния  труд като ръководство  за  всички специалисти,  които  се 
занимават с обучение по български език  на чуждестранни граждани”.

Трета  глава е  посветена  на  експерименталната  проверка  и  на 
изводите,  до които стига Р.  Спасов.  Съдържанието й е очаквано, защото 
всяко  методическо  изследване  предполага  проверка  в  практиката  на 
теоретично  разгърнатата  иновативна  идея.  Своето  място  са  намерили  2 
работни хипотези, описание на експерименталната и на контролната група, 
дизайн  на  експеримента,  както  и  резултатите  от  направените  анкети. 
Недоумение  буди  обаче  повторението  на  целта  и  задачите  на 
дисертационното  изследване,  затова  очаквам  докторантът  да  мотивира 
необходимостта от дублиране на тази информация. 

В края на дисертацията са обособени приносните й моменти, които 
смятам, че могат да бъдат представени по-обобщено: 

1.  За  първи  път  се  прилагат  визуални  методи  на 
етнопсихопедагогиката за овладяване на българския език като чужд.

2. Посредством етнопсихопедагогическа методика се прави прочит на 
българския  цивилизационен  модел  в  огледалото  на  езика  и  неговото 
усвояване от чуждестранните студенти.

 3.  Изведена е ролята на визуализацията на триадата личност–език–
култура за възприемане на българското културно пространство в контекста 
на усвояване на българския език.

Докторантът  посочва  пет  статии по  темата  на  дисертацията, 

представени на различни научни форуми.

Съдържанието  на  автореферата отговаря  на  необходимите 

изисквания,  като  предлага  обективна  картина  на  целия  процес  на 

изследването  и  адекватно  отразява  най-значимите  моменти  от 

дисертационния труд.

Заключение

Представеното в дисертационния труд изследване е на необходимото 

научно  равнище,  без  да  има  претенциите  да  бъде  изключително 

постижение. По своята актуалност и тематична насоченост то впечатлява с 

решимостта  на  автора  да  изследва  проблеми,  които  до  момента  не  са 
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изследвани  и  ще  допринесат  за  по-  добра  организация  на  процеса 

овладяване на български език като чужд. 

Дисертационният труд отговаря на всички изисквания към подобен 

род научни разработки. На тези основания и предвид общото положително 

впечатление  от  компетенциите  на  докторанта,  предлагам  на  Радослав 

Спасов да бъде присъдена образователната и научна степен "доктор". 

 

 

гр. Шумен

20.05.2016 год. Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

 

4


