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Дисертационният труд на Радослав Спасов е  изследване по проблематика, 

която е  актуална и значима и от методическа,  и от лингвистична гледна точка. 

Докторантът  се  е  ориентирал  към  тема,  която  е  интегративна  и  комбинира 

компетентности  от  различни  области.  Още  от  увода  проличава,  че  цялостната 

концепция е премислена, ясна и интересна за автора на научния текст. 

Както  е  известно,  в  съвременния  социокултурен  контекст  все  повече  се 

засилва  интересът  към  изучаването  на  европейските  езици.  Такъв  интерес, 

предизвикан от разширяването на Европейския съюз в последните няколко години 

с т. нар. нови демокрации (между които е и нашата страна), се забелязва и към 

българския език. За студентите, които се обучават в България на български език, 

изучаването на български език е освен задължителен компонент и изключително 

важен момент за формирането на компетентности по съответната избрана от тях 

специалност.

 Наред  със  своята  конкретна  теоретична  и  практикоприложна  стойност 

изследването  на  докторанта  изпълнява  и  определени  културноинтегративни 

функции. То несъмнено е средство, което създава предпоставки за популяризиране 

на българския език, на българската история, на българската култура и традиции. 
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Изложението обхваща 128 страници основен текст, разпределени в увод, три 

глави, заключение, библиография, и 90 страници приложения. 

Основната  цел  на  проучването  е  кратко  и  точно  формулирана:  „Да  се 

изследва  ползата  от  приложението  на  документални  и  исторически  филми 

(визуални  форми)  при  обучението  в  приложната  лингвистика  на  чуждестранни 

студенти с различна степен на владеене на български език.“

Първа  глава е  базисна,  теоретична  и  изяснява  важни  за  изследването 

проблеми  –  дава  се  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 лингводидактически и 

етнопсихологическите  аспекти  в  преподаването,  както  и  билингвалните 

технологии в чуждоезиковото обучение. Акцентира се и върху необходимостта от 

формиране  на  визуална  култура  при   усвояването  на  текстове,  свързани  с 

българското езиково и културно пространство. Подобаващо внимание е отделено 

на  някои  билингвални  технологии  в  обучението  по  български  език  като  чужд. 

Докторантът  показва  научна,  професионална  и  изследователска  информираност. 

Добро  впечатление  прави  коректният  научен  стил,  прецизността  на  изказа, 

терминологичната  точност.  Текстът  се  чете  с  лекота,  достъпен  е.  Различните 

мнения и теории са разгледани, но могат да бъдат още по-научно интерпретирани. 

Прегледът на множество публикации, автори и техни постановки заслужава едно 

обобщение  и  изводи,  на  които  докторантът  да  построи  и  разгърне 

изследователската концепция. 

Втора глава е посветена на процеса на създаване на визуален продукт. Тази 

глава е малко разказвателна и в нея не могат да се открият научни постановки. 

Дават се препоръки за създаване на визуален продукт, но липсва яснота какво да 

включва този продукт,  какви са конкретните лингвистични,  комуникативни,  а  и 

исторически критерии за неговото създаване.  Има ненужни обяснения, свързани 

по-скоро  с  технически  и  с  операторски   дейности  –  монтиране  на  продукта, 

създаване на архив, заснемане и др., които не са в сферата на компетентностите на 

един специалист, който се занимава с преподаване на български език като чужд. 

Също липсват изводи, обобщения.
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В  трета глава  се  представят  резултатите  от  научното  проучване,  което  е 

направено сред студенти, които изучават български език като чужд на различни 

нива в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Използват се анкети – 

тестове, с които да се провери възприемането на исторически факти. Съпоставя се 

работата на две групи: експериментална (на която се представя и текст, и визуален 

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

Основните впечатления от дисертационния труд са следните:

1. Теоретичните основи на изследването са разработени  с компетентност. 

Проследени са съществени аспекти на ключовите понятия посредством позоваване 

на авторитетни източници. 

2. Изследователската програма е точна – целта, изследователските задачи и 

хипотезите, обектът, предметът са прецизно формулирани. 

3. Данните, показателите, резултатите са представени ясно в табличен вид, 

но  не  са  достатъчно  анализирани  и  интерпретирани.  Предимство  е,  че  за 

обработката им е използван статистически пакет SPSS.

4.  Анкетната карта е добре съставена и включва въпроси, които могат да 

проверят доколко е разбрано съдържанието на текста.  

5. Към дисертационния труд има комплект от приложения. Основната част са 

отговорите на студентите. Приложение са и текстове на сценарии, които не са част 

от самата експериментална дейност. Каква е тяхната цел?

6. Библиографията респектира с включените заглавия от български и чужди 

автори, но една част от тях не са използвани в основния текст.

Дисертационният  труд  допълва,  но  най-вече  попълва  определена 

необходимост от анализ на нетрадиционни методи на преподаване на българския 

език като чужд. Предложената идея за методика може да се универсиализира, да се 

разгърне,  да  се  изгради  действително  като  модел  и  да  се  използва  при 

преподаването на български език в краткосрочни и в дългосрочни курсове.

Авторефератът е направен в съответствие с изискванията за този жанр. В него е 

отразено  най-същественото  от  дисертационния  труд.  Не  приемам  изцяло 

приложената справка за приносните моменти в труда. Обяснете втория принос.
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Бележка:  „Изнасянето“  на  авторите  под  черта  улеснява  четенето,  но  е  по-

подходящо  за  популярни  жанрове,  не  за  научни.  Има  наложен  стандарт  за 

цитиране, който препоръчвам да се използва.

Въпроси:

1. Как може да се преформулира заглавието, за да звучи като за професионално 

направление Филология?

2. Защо  според  Вас  използването  на  кратък  филм  има  такъв  ефект  при 

усвояването на българския език от студентите от експерименталната група?

3. Посочили  сте  нивото  на  владеене  на  български  език  на  студентите  от 

експерименталната и от контролната група. А с какъв майчин език са студентите от 

едната и от другата група? 

4. Достатъчна ли е според Вас проведената експериментална дейност в рамките 

на един учебен час за последвалите изводи и посочени приносни моменти?

5. Какво още трябва да се направи, за да може да се нарече предложената от Вас 

методическа идея – модел?

Заключение:

Дисертационният  труд  на  тема  „БЪЛГАРСКОТО  ИСТОРИЧЕСКО  И  КУЛТУРНО 

ПРОСТРАНСТВО  (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕТО  ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  КАТО  ЧУЖД)“  е 

изследване  по  актуална  и  значима  за  изучаването  на  български  език  като  чужд 

проблематика. Докторантът предлага интересна идея, която може успешно да бъде 

доразвита и използвана в обучението по български език. Това е основанието ми да 

предложа на уважаемото научно жури да присъди образователна и научна степен 

„доктор“ по  научната  специалност  „Български  език  –  приложна  лингвистика“  на 

Радослав Стефанов Спасов, докторант на СУ „Св. Кл. Охридски“,  ФАКУЛТЕТ ПО 

СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ, Катедра „Български език като чужд“ 

     19.05.2016 г.                   Автор на становището:                    

(проф. дпн Галя Христозова) 
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