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Данни за кандидата: 

 Радослав Стефанов Спасов е завършил специалността „История” в ИФ на СУ „Св. 

Климент Охридски” през 2000 г. През 2004 г. защитава дисертационен труд на тема: 

„Българите католици в Северна България 1700-1878 “. Професионалният път на Радослав 

Спасов е свързан основно с ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Той е главен асистент д-р 

в ИФ от 2010 г.  Специализирал е в Трети Римски университет – Рим, Италия (2007, 2010, 

2015), Завършил е Лятно училище за румънски език, култура и цивилизация в Букурещкия 

университет, Букурещ, Румъния, бил е преподавател по програма „Еразъм плюс” в 

Солунския университе „Аристотелос”, Солун, Гърция”. Гл. ас. д-р Радослав Спасов чете 

лекционни курсове в ИФ и ФНПП, 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”.  



Радослав Спасов е преподавател и изследовател с подчертан интерес към 

интердисциплинарност в подхода. Той притежава не само необходимата нагласа, но и 

сериозна експертна основа въз основа на организацията по съдаване и заснемане на 

документални филми в България и в чужбина, като автор на документални филми, като 

медиен експерт в областта на документалното кино, анализатор и коментатор по балкански 

и международни проблеми. За това свидетелстват не само многократните излъчвания на 

документалните филми по БНТ, БНТ – свят, ПРО.БГ, но и многократни авторитетни 

награди от Съюза на българските журналисти, на международни фестивали (Харков), на 

фестивала „Българската Европа” (трикратно) и др. 

Тази страна от професионалния портрет на Р. Спасов има пряко отношение към 

решението му да подготви второ дисертационно изследване по приложна лингвистика, към 

избора на тема и към приложения изследователски подход. 

Структура на текста: 

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 е с висока научна и научно приложна стойност. 

Зрелостта на Р. Спасов като преподавател и като научен изследовател се отразява върху 

качествата на дисертационния текст, който отговаря на изисквания, надхвърлящи тези за 

продобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

Разработката обхваща 201 с.  (вкл. библиографията и приложенията). Работата  е 

структурирана в уводна глава, три глави на същинското изследване 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 изследователите. Както посочва на с. 5., дисертантът съсредоточава 

изследването си върху чужденци (чуждестранни студенти, специализанти и докторанти), 

които изучават български език като чужд във Факултета по славянски филологии на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Предмет на изследването е как комуникативната компетентност на обучаваните се 

подпомага и оптимизира посредством приложението на визуални продукти за българското 

културно и историческо пространство.  



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

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

количествени методи. Дисертантът се опира и на методите, характерни за други научни 

дисциплини, като етнология, етнопсихология, културология, икономика, право и др.“  

Като основна цел на дисертацията авторът определя: „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.“ Дефинирана е и основната 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 език и повишаване на комуникативната компетентност на 

чуждестранните студенти. Авторът на дисертационния труд разглежда визуализацията 

като метод, не просто илюстриращ, но способстващ и съизграждащ комуникативната 

стойност на текста, както и като фактор за изграждане на дискурсна компетентност. 

Визуализацията на предварително подготвените учебни текстове в този контекст може да 

бъде разгледана като един от оптималните подходи в чуждоезиковото обучение. По този 

начин обучаваните могат да получат не само по-добра езикова, но и историческа култура.    

Р. Спасов основателно посочва и възможността част от съдържанието на 

дисертационния труд да се използва като ръководство за всички специалисти, които се 

занимават с обучение по български език  на чуждестранни граждани както в страната, така 

и в дипломатическите мисии,  в лекторатите по български език в чуждестранните 

университети и българските училища в чужбина, чийто брой значително нараства през 

последните години поради  увеличаващата се диаспора. Въз основа на личния си опит, 

дисертантът отбелязва, че методите за визуализация на текстове за родното културно 

пространство биха били много полезни на тези институции, които имат необходимост от 

прилагането на модерни образователни практики, предложени от интердисциплинарни 

творчески колективи. За да постигнат максимален ефект, посочва авторът, естествено е, 

такива учебни материали  да бъдат разработвани от академични специалисти, да са 

съобразени със съответната степен на владеене на българския език и  адаптирани за 

обучавани от различни възрасти. 



Дисертационната разработка представя иновативен метод на преподаване на 

текстове, който отговоря на съвременните изисквания на университетското образование.   

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, научна интердисциплинарна област, която става все по-

актуални през последните години . 

 В първа глава БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО 

ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО 

ЧУЖД се представят  процесите, които се отнасят до развитието на българската нация в 

контекста на световната история. В тази глава дисертантът демонстрира не само 

безспорната си компетентност по основното научно направление, по което е специалист, 

но и способността да интерпретира фактите с оглед на научни задачи от друга област. 

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. 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. 

 Дисертантът успешно се е справил с осмислянето на постановки от различни 

научни области и творчески  ги е приложил в изследването си. 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. Разгледано е приложението на 

лингводидактическите и етнопсихологическите аспекти в преподаването, както и 

билингвалните технологии в чуждоезиковото обучение. 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 

визуална култура, която да допринесе за по-лесното усвояване на текстове, свързани с 

българското езиково и културно пространство. Ценен извод 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, която би им била полезна в изучаването на 

езика. Направените изводи са в синхрон с най-актуалните публикации по разглежданите 

въпроси. Макар авторът само скромно да отбелязва, 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. Иновативната теза за ролята на визуализацията на триадата личност – език – 

култура за възприемане на българското културно пространство в контекста на 

образованието по българския език е защитена задълбочено и аргументирано.  

Във втора глава ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА КАТО МЕТОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА 

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

аудиовизуални форми на историческа тематика, чиято цел е по-доброто овладяване  на 

българския език като чужд. Дори без специално изследване е видно, че съвременните 

технологии увеличават все повече относителния дял на иконичността във възприемането  

на комуникативната стойност на текста. Нещо повече, визуализацията не е само на 

семиотично равнище, а иконичният знак съпътства отдерните реалии и дублира 

значението. Рекламните блокове, посланията в социалните мрежи, поднасянето на всеки 

вид информация залага все повече на визуализацията като пряк и надежден път към 

изграждане на комуникативната стойност. Ние трябва да отчитаме тази особеност на 

съвременните канали за комуникация, които създават определени стереотипи за разчитане 

на комуникативната стойност на всички видове текст. Визуализацията в преподаването на 

български език като чужд е иновативен подход, който кореспондира с други научни 

иновации като напр. обособяването на  научни дисциплини като визуалната антропология, 

създадена впрочем също от български учен, професор Асен Баликси. Визуалните форми 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. 

Дисертантът изтъква, че все повече образователни и културни институции, в това 

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



представяне на съдържание, за реклама и за 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. Специално искам да подчертая, че за 

първи път в дисертационното изслеедване на Радослав Спасов се успоредява структурата 

на текста със структурата на визуалния продукт. Дисертантът представя визуалния 

продукт не просто като илюстрация, а като информационно-комуникативна структура, 

която е аналогична на линейната и на архитектоничната структура на текста. Показано е 

как по този начин се улеснява усвояването на текста както на съдържателно, така и на 

структурно текстово равнище, като по този начин разбирането се реализира на структурно 

езиково и на ценностно ориентирано равнище. 

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. 

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“. Докторантът и научният ръководител 

следва да бъдат поздравени за избраната методология, за съдържателната страна на 

анкетите и за стойността на експеримента. Резултатите верифицират изводите по 

безспорен начин и могат да бъдат надеждна основа за формиране на езикови 

образователни практики в областта на приложната лингвистика. Отново трябва да се 

подчертае ценностно ориентираният подход, което е сред водещите направления в 

приложната лингвистика. 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 по български език от чуждестранни студенти с 

различна степен на владеене на езика.  



При провеждането на научния експеримент в третата глава се доказват и 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. Резултатите от проведеното 

изследване подкрепят убедително научната теза на дисертацията, че оптимизирането на 

преподаването на чужд език с цел по-доброто  възприемане на текстовете се базира на 

визуализацията, която повишава комуникативната компетентност на изучаващите 

български език и способства за усъвършенстването й.  

Заключението съдържа най-важните изводи. Приносните моменти са коректно 

изведени и съответстват на оригиналното авторово изследване. Авторефератът отразява 

съдържателната страна на дисертационния труд и неговите приноси.  

Безспорна е библиографската осведименост на дисертанта, като научният апарат, 

вкл. този на цитиранията, е в съответствие с най-високите академични стандарти. 

Дисертантът има 42 научни публикации, от които 5 по темата на дисертацията.  

Заключение:  

Представената дисертация на тема „Българското историческо и културно 

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

Радослав Стефанов Спасов притежава  всички качества на научно дисертационно 

изследване. Дисертабилността на темата, оригиналният и иновативен подход, приносният 

характер на наблюденията и изводите, приложимостта на резултатите в образователния 

процес, 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 Стефанов Спасов. 

 

 

20.05. 2016г.              проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова 

 


