
С Т А Н О В И Щ Е

за дисертационен труд на тема:

БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

(ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД)

за присъждане на образователна и научна степен доктор

по професионално направление 2.1. Филология;

научна специалност Български език – приложна лингвистика

 Радослав  Стефанов  Спасов  е  главен  асистент  д-р  в  ИФ  на  СУ  „Св.  Климент 

Охридски“ от 2010 г.  Темата на дисертационния му труд е „Българите католици в Северна 

България 1700-1878 “

Освен лекционните си курсове в ИФ и ФНПП  гл. ас. д-р Радослав Спасов чете 

лекционен курс в бакалавърска степен във Факултета по славянски филологии: „Българска 

цивилизация“ (катедра Български език като чужд), както и лекционен курс в магистърска 

програма Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като 

чужд) в  катедра  Български  език  като  чужд,  ФСлФ  –  „Визуализация  на  българското 

културно и историческо пространство”.

Темата на представения труд „Българското историческо и културно пространство 

(визуализация  на  обучението  по  български  език  като  чужд)“  е  дисертабилна  и 

представеният от гл.ас. д-р Р. Спасов текст има висока научна стойност.Нещо повече, като 

лектор  в  бакалаварска  и  магистърска  степен  и  като  автор  на  лекционния  курс 

„Визуализация на българското културно и историческо пространство” във Факултета по 

славянски филиологии текстът отговаря на изисквания, надхвърлящи тези за продобиване 

на образователната и научна степен „доктор по филология”.Разработката обхваща 201 с. 

(вкл. библиографията и приложенията).

Работата е структурирана в три глави плюс уводна и заключителна глава.

В уводната част ясно са дефинирани обектът, предметът, методите на изследването, 

целта, задачите,източниците за ексцерпиране на материала и досегашните постижения на 
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изследователите.  „Обект  на  изследване  в  дисертационния  труд  са  чужденци,  които 

изучават български език като чужд в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (с. 

5).

Предмет на  изследването е  приложението на  визуални продукти за  българското 

културно  и  историческо  пространство,  които  се  използват,  за  да  подпомогнат 

комуникативната компетентност на обучаваните.

Методите,  които  се  използват  в  дисертацията  са:  визуализация,  рефлексия, 

сравнение на  историческите данни,  факти и събития;  приложени са и  статистически и 

количествени методи. Българите най-често са съпоставяни в езиков и исторически аспект с 

другите  православни и  (или)  славянски  народи на  Балканите  и  в  Европа.  Приложение 

намират  и  методи,  характерни  за  други  научни  дисциплини  като  етнология, 

етнопсихология, културология, икономика, право и др.“ (с. 5 – 6 ).

За основна цел на дисертацията авторът определя: „Целта на настоящето проучване 

е да се изследва ползата от приложението на документални исторически филми (визуални 

форми) при обучението в приложната лингвистика от чуждестранни студенти с различна 

степен на владеене на български език.“ (с. 6)

Дефинирана е иосновната задача на дисертационния труд – да се докаже, че чрез 

използването на документални филми (професионални или любителски) в обучението по 

български  език  като  чужд  се  реализира  възможност  за  по-ефективно  усвояване  на 

българския  езики  повишаване  на  комуникативната  способност  на  чуждестранните 

студенти. Визуализацията на предварително подготвените учебни текстове би спомогнала 

за по-бързото и качествено възпримане на българския език, което я превръща в един от 

оптималните подходи в чуждоезиковото обучение. По този начин обучаваните ще могат 

чрез  онагледяване на  българското историческо и  културно пространство да  получат  не 

само по-добра езикова, но и историческа култура(с. 6 – 7).

Другата задача, отбелязана от Р. Спасов, е използването на част от съдържанието на 

дисертационния  труд  като  ръководство  за  всички  специалисти,  които  се  занимават  с 

обучение по български език  на чуждестранни граждани в страната, в дипломатическите 

мисии,  в лекторатите по български език в чужди университети и българските училища в 

чужбина, чийто брой значително нараства през последните години поради  увеличаващата 

се  диаспора.  Методите  за  визуализация  на  текстове  за  родното културно пространство 
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биха били много полезни на тези институции, които имат необходимост от прилагането на 

модерни  образователни  практики,  инициирани  от  интердисциплинарни  творчески 

колективи .Естествено е, такива учебни материали  да бъдат разработвани от академични 

специалисти,  посочва  авторът,  исъобразени  със  съответната  степен  на  владеене  на 

българския език и  адаптирани за обучавани от различни възрасти.

Научното изследване би подпомогнало и всички, които водят летни университетски 

курсове по език и цивилизация в университетите у нас, а информацията в доктората би 

била  добра  основа  на  лекции  по  българистика,  които  стават  все  по-актуални  през 

последните години (с. 8).

 Докторската теза представя иновативен метод на преподаване на текстове, който 

отговоря на съвременните изисквания на университетското образование.

В първа глава БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

В КОНТЕКСТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖДсе представят 

процесите, които се отнасят до развитието на българската нация в контекста на световната 

история. Факторът общ език винаги е бил отбелязван като един от признаците за нация, но 

за първи път този фактор се разглежда в процеса на създаване на културно пространство, 

формиращо  нацията  (с.  27).  Един  от  приносите  на  дисертацията  е,  че  за  първи  път 

специално се разглежда ролята на езика като основен фактор и маркер на специфично 

културното пространство като белег на създаващата се нация.

 В текста са разграничени етнопедагогическите и етнопсихологическите подходи в 

обучението  по  български  език  като  чужд,  като  специално  се  обръща  внимание  на 

необходимостта  от  формиране  на  визулна  култура,  която  да  допринесе  за  по-лесното 

усвояване на текстове, свързани с българското езиково и културно пространство.

Прецизно  се  представя  обосновка  на  процесите,  които  се  отнасят  до 

взаимозависимостите между научния обсег на психолингвистиката, социолингвистиката и 

етнопсихолингвистиката  в  контекста  на  преподаването  по  български  език  като  чужд. 

Разглежда се приложението на лингводидактическите и етнопсихологическите аспекти в 

преподаването,  както  и  билингвалните  технологии  в  чуждоезиковото  обучение,  като 

същевременно  направените  изводи  са  в  синхрон  с  най-актуалните  публикации  по 

разглежданите въпроси.
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 Авторът  акцентира,  че  е  необходимо  разглеждането  на  подходящи 

етнопсихологическимодели в обучението по български език като чужд, като  по-нататък 

споделя  мнението  на  И.  Колева,  която  конкретно  се  спира  на  въпроса  за 

етнопсихологическия подход в обучението.

Дисертантът  пише,  че  особен  интерес  предизвикват  и  психологическите 

разработки,  в  които  се  правят  опити  за  едновременно  изучаване  на  интелектуалния  и 

личностния  тип  рефлексия  при  решаването  на  творчески  задачи.  В  обучението  по 

български език като чужд постепенно се изграждат в съзнанието на обучаваните речеви 

модели на общуване.  Най-важното за всички разработки в областта на комуникативната 

рефлексия е, че я свързват със самооценката на мотивационните и поведенческите фактори 

на личността в сферата на междуличностните взаимоотношения и общуването.  

Цененизвод  в  дисертационния  труд  е,  че  именно  в  контекста  на 

етнопсихологическите  аспекти на  преподаването е  много подходящо да  се  използват  и 

визуални  произведения  в  обучението  по  български  език  като  чужд,  защото  опитът  за 

обработка  на  получените  данни  дава  възможност  на  обучаваните  да  възприемат 

допълнителна информация. Тя би им била полезна в изучаването на български език.

Друг принос на представения труд, за който авторът само бегло споменава, е, че за 

първи  път  се  прилагат  методи  на  етнопсихопедагогиката  с  оглед  овладяването  на 

българския  език  от  страна  на  чуждестранните  студенти  с  използването  на  визуални 

форми.В текста дисертантът убедително доказва, че посредством етнопсихопедагогическа 

методика се предлага прочит на българския цивилизационен модел в огледалото на езика и 

неговото усвояване от чужденци.

Относно  ролята  на  визуализацията  на  триадата  личност  –  език  –  култура  за 

възприемане  на  българското  културно  пространство  в  контекста  на  усвояване  на 

българския език иновативната теза е защитена задълбочено и аргументирано. 

Определен принос на дисертацията е разглеждането на структурата на визуалния 

продукт  не  само  като  илюстративна,  а  като  информационно-комуникативна  структура, 

която е аналогична на структурата на текста, като по този начин се повишава равнището на 

езиковите  умения  при  усвояването  на  текста.  Разбирането  се  реализира  на  структурно 

езиково и на ценностно ориентирано равнище.
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Във  втора главаВИЗУАЛИЗАЦИЯТА КАТО МЕТОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД се  проследява процесът на създаване на  текстове  за 

аудиовизуални форми с исторически характер, чиято крайна цел е по-доброто овладяване 

на българския език като чужд. Те са част от съвременната методология в преподаването, 

която използва възможностите на новите технологии, за да създаде иновативен подход в 

обучението  по  български  език  като  чужд.  Това  е  модел на  преподаване  с  практическа 

приложимост, който има приносен характер по отношение на развитието на изследваната 

проблематика.

Следвайки  съвременните  европейски  политики  Р.  Спасов  изтъква,  че 

разпространението  и  получаването  на  информация  става  все  по-необходимо  и  за 

реализацията на усъвършенстването на езиковите си умения от страна на чуждестранни 

граждани, изучаващи български език, като се търсят разнообразни форми и методи, които 

използват  постиженията  на  високите  технологии.  Действително  в  чуждоезиковото 

преподаване успешно могат да се използват документални филми, даващи допълнителна 

информация на обучавания чрез визуализация. По този начин се получава възможност за 

използването  на  сходни  похвати  в  медиите  и  в  обучението,  тъй  като  във  всички 

съвременни  средства  за  информация  се  прилагат   различни  методи,  като  интервюта, 

различен тип анкети, дискусии по предварително зададена тема и др.

По-нататък  авторът  правилно  отбелязва  тенденцията,  че  онагледяването  на 

миналото става все по-популярно.Все повече образователни и културни институции, в това 

число  и  тези,  които  са  с  историческа  насоченост,  използват  аудиовизуални  форми  за 

представяне на съдържание, реклама и връзки с обществеността.  Разглежда се и процесът 

на създаване на аудиовизуални форми с исторически характер,  чиято цел е  по-доброто 

усвояване на българския език като чужд, като още веднъж се подчертава необходимостта 

от елементарна историческа и медийна култура.    

Приносен е изводът, че благодарение на историческия тип текстове всички култури 

в глобалната епоха се представят чрез информацията,  комуникацията и текста. По този 

начин чуждоезиковото обучение се насочва не само към създаването на трайни знания и 

умения,  които  се  отнасят  до  даден  национален  език  и  национална  култура,  но  и  към 

изграждането на способност за междукултурно общуване.
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Най-същностен  е  изследователският  принос  на  автора  в трета  глава 

ЕКСПЕРИМЕНТИ  И  ИЗВОДИ,  в  която  авторът  представя  научния  експеримент  и 

съответно  резултатите  от  научното  проучване,  което  е  направено  сред  студенти  в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Емпиричната дейност се осъществява 

чрез съпоставка на резултатите на две групи: експериментална (на която се представя за 

четене с разбиране на текст от българското културно пространство и визуален продукт към 

него) и контролна (на която се дава само текст за четене с разбиране).

Целта на проучването е да се изследва ползата от приложението на документални 

исторически  филми  при  обучението  побългарски  език  от  чуждестранни  студенти  с 

различна степен на владеене на езика. 

За постигането на зададената цел са предвидени следните задачи:

1. Подбор на целеви групи.

2. Избор  на  подходящ  текст  по  тема  от  българското  културно  и  историческо 

пространство,  чиито  сценарий  е  адаптиран  за  представяне  на  такава  информация  за 

чужденци.

3. Съставяне  на  анкета,  с  която  да  се  оцени  степента  на  разбиране  на 

представената информация. 

4. Представяне пред студентите на визуален продукт за българското икторическо и 

културно пространство.

5. Да се постави фокус върху иновативен метод от психолингвистичен ракурс за 

възприемане на българския език като чужд(с. 82 – 83).

Резултатите  от  проведеното  изследване  доказват  убедително  научната  теза  на 

дисертацията, че повишаването на ефективността на преподаването на чужд език,  чийто 

фокус е по-доброто  възприемане на текстовете, се базира на визуалното им представяне, 

което  от  своя  страна  определено  спомага  заусъвършенстването  на  комуникативната 

компетентност на изучаващите български език. 

Заключението съдържа най-важните изводи:

Съвременните изисквания за визуализацията на обучението по български език като 

чужд  налагат  използването  на  модерните  технически  форми,  благодарение  на  които 

усвояването на речевите структури става много по-лесно. Този метод все повече намира 

място като форма на обучение в контекста на родното национално културно пространство. 
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Приложението  на  етнопсихологически  подходи  в  обучението,  както  и  на 

етнопедагогически технологии в обучението с билингви е необходимо, за да се изяснят 

принципите  на  преподаването  в  българския  език  като  чужд,  като  същевременно  се 

използват методите на рефлексията при езиковото взаимодействие.  Визуализирането би 

могло много по-бързо да  подпомогне обучаваните  да  овладеят  българския език,  като  с 

подходящи  психосемантични  езикови  действия  това  се  превръща  в  иманентен  за 

съзнанието процес.

Посредством  етнопсихопедагогическата  методика  се  предлага  прочит  на 

българския  цивилизационен  модел  в  огледалото  на  езика  и  неговото  усвояване  от 

чужденци.

В дисертацията  специално е  разгледана  ролята  на  езика  като  основен фактор и 

маркер  на  специфично  културно  пространство  като  белег  на  създаващата  се  нация. 

Факторът общ език винаги е бил отбелязван като един от признаците за нация, но за първи 

път  този  фактор  се  разглежда  в  процеса  на  създаване  на  културно  пространство, 

формиращо нацията.

Преди да се обяснят процесите на визуализация на текстове, които се отнасят до 

българското етническо и културно пространство, е изяснено какво е визуална култура и 

какви са нейните оптимални възможности в процеса на преподаването, като се изтъкват и 

етичните аспекти на на един визуален продукт.

Важен  компонент  от  дисертационния  труд  е  представяне  на  принципа  на 

създаването на аудиовизуални форми за представяне на българския език. Първият етап е 

формирането  на  идеята.  Втората  стъпка  е  работата  с  текстове  на  български  език  в 

библиотеки  и  архиви.  Следващият  компонент  е  създаването  на  текст,  който  да  бъде 

визуализиран. На практика това се осъществява чрез технически способи за онагледяване. 

Последната фаза при този дълъг и сложен процес е представянето и презентирането. 

При провеждането на научния експеримент в третата глава се доказвати целите на 

анкетното  проучване.  Чрез  анализа  на  отговорите  на  чуждестранните  студенти  става 

възможно да  бъдат  изследвани  респондентите  по различни количествени  методи  с  цел 

подобряване на комуникативната им компетентност.

Може да се определи като изключително полезно използването на документални 

филми  за  българското  културно  и  историческо  пространство,  защото  чрез  визуалните 
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форми се постига  възможност за  по-доброто овладяване на фразеологични единици от 

чужденци.

Ролята на професонално направения документален филм, а също и любителския 

такъв  е  новаторски  модел,  който  е  намерил  своето  отражение  в  европейските 

образователни програми и навлиза успешно в практиките на чуждоезиковото обучение в 

България.

Разглежданият  текст  показва  висока  лингвистична  компетентност и  задълбочено 

разбиране  на  проблемите  на  чуждоезиковото  обучение  и  приложната  лингвистика. 

Авторът успешно е реализирал поставените цели.  Предлагам дисертационният труд  да 

бъде издаден,  за  да се ползва като ръководство на съвременен образователен модел от 

специалисти  и  организации,  чийто  фокус  на  занимания  са  въпросите,  свързани  с 

изучаването на българския език като чужд. 

Представената  дисертация  на  тема  „Българското  историческо  и  културно 

пространство  (визуализация  на  обучението  по  български  език  като  чужд)“  с  автор 

Радослав Спасов притежава  качествата на научно дисертационно изследване. Дисертантът 

има необходимите публикации по темата на дисертационния труд.Авторефератът отразява 

коректно съдържанието и приносните моменти на дисертацията.   Дисертабилността на 

темата, приносният характер, наличието на публикации по темата дават всички основания 

– формални и по същество,  убедено да  подкрепя с  положителен вот  присъждането на 

образователната и научна степен „доктор по филология” на  Радослав Спасов.

15 май 2016 г. проф. д-р Елена Хаджиева
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