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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на Дарина Аленова Пачова, докторант в катедра 

„Комуникация и аудиовизуална продукция“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – книгата като 

медия) на тема: „Развиваща среда за четене и медийни функции на книгата: подходи и 

нагласи за ранно формиране на читателя“ 

от проф. д-р Мариела Тодорова Модева, 

Факултет по библиотекознание и културно наследство на Университета по 

библиотекознание и информационни технологии 

 

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационния труд, съгласно Заповед № РД-38-5/05.01.2018 г. на Ректора 

на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

Данни за докторанта  

Дарина Аленова Пачова придобива ОКС „Магистър“ през 2012 г. като паралелно 

завършва две магистърски програми: „Преса и медии” - журналистика и печатни 

комуникации в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова 

комуникация и „Мениджмънт на книгата” – книгоиздаване в Университет по 

библиотекознание и информационни технологии и Московский госудраственный 

университет печати им. И. Федорова. Докторантът Пачова има опит като преводач, 

редактор и издател. Свободното владеене на английски и руски език й дава възможност 

да ползва релевантни публикации в чуждестранни издания, свързани с темата на 

изследването.  

Представям горепосочените данни накратко, за да подчертая интересът й към 

изследваната в дисертационния труд проблематика, свързана с четенето и медийните 

функции на книгата и от друга страна, възможността й да провери заложените хипотези 

чрез емпирично изследване, имайки предвид професионалното й развитие.  
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      Общо описание на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд се състои от предговор, 5 глави, заключение, 

библиография от 174 научни източници, от които 63 на кирилица и 111 на латиница, 

библиография от 44 емпирични източници, 14 таблици, 11 фигури, 77 диаграми, 22 

илюстрации, 4 приложения, резюме на научните приноси и списък на публикациите, 

свързани с темата на дисертационния труд. Общият обем на труда е 296 страници.  

В теоретичната част на разработката, която обхваща първа, втора и трета глава, е 

отделено внимание на еволюцията на изследванията на: процеса „четене” и неговите 

ключови характеристики за създаването и развитието на читателя; педагогическата 

иновация „пренатално възпитание”; особеностите на четенето на глас и неговото 

влияние върху развитието на индивида още от периода преди раждането.  В четвърта 

глава „Ранно формиране на читателя: нагласи и ефекти в български условия” е 

представен предметът на „непосредствен емпиричен интерес – нагласите за четене на 

глас сред бременни жени в България и сред родителите на деца до 3 години“. 

Емпиричното проучване си поставя следните задачи: да определи степента на 

запознатост на бременните и родителите с явлението „пренатално четене” и делът сред 

тях, които го практикуват; да разкрие и обобщи специфичните особености, при които 

респондентите извършват четене на глас и резултатите, които те наблюдават у 

поведението на детето си; кои са източниците на четено на глас слово в средата, в която 

пребивават бременната, бебето и детето; какво е отношението към носителите на 

писмен текст (източниците на четено на глас слово) на децата на представителите от 

емпиричната група. Посоченият очакван резултат е „очертаването на актуална картина 

на нагласите сред родителите в България за ранно формиране на дете-читател чрез 

четено на глас слово и ефектите върху децата им от тази ранна комуникация”. Петата 

глава „Формиране на развиваща среда за ранно четене през медийните функции на 

книгата” изпълнява последната задача на изследването „да дефинира медийните 

функции на книгата,  съобразно характеристиките на процеса пренатално четене. 

Анализирани се традициите и иновациите в развиващата среда за ранно четене“. 

Направен е опит да се преразгледат възгледите за информационната и 

комуникационната среда на бебето и детето чрез обогатяване с медийната 

функционалност на книгите.  
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      Актуалност и значимост на изследваната проблематика  

От прегледа на научната литература е видно, че темата е актуална. По своя характер 

е интердисциплинарна като за разработването й са използвани теоретичните основи на 

„лингвистиката, ритмологията, прозодията, музикологията, психологията и по-

конкретно когнитивна психология на ранната детска възраст, неврофизиологията и 

ембриологията“. Представени са и редица основополагащи документи, отразяващи 

политиките, свързани пряко или косвено с четенето и формирането на читателска 

компетентност, както в рамките на Европейския съюз, така и в по-широк международен 

контекст. Предполага продължаване на изследванията и провокира към преосмисляне 

на приноса на четенето на глас във възгледите за ранното възпитание и във връзка с 

новите тенденции в развитието на педагогическата наука.  

      Оценка на дисертацията, публикациите и представените материали   

Зададен е следният научен проблем: Възможно ли е модалността на среда, в която 

се чете на глас в периода преди раждането и в най-ранна детска възраст, да се окаже 

базов фактор за изграждането на бъдещия читател? 

За обект на изследването е посочена „наситеността на средата за формиране на 

бъдещия читател с четено на глас слово и с медийно функционални книги като 

обстоятелства за ранно формиране на детето като читател“.  

Предмет на конкретен изследователски интерес са „нагласите за четене на глас и 

ефектите от тази комуникативна практика сред родителите на деца до 3 години и сред 

бременните жени в България и произтичащите от това теоретични и научно-приложни 

възможности“. 

Формулирани са изследователска теза и четири работни хипотези. 

Цел на изследването е „да се докаже функционалността на четенето в проявата му 

на акустично-вербален и комуникационен процес в периода преди и след раждането на 

детето като фактор за ранното формиране на читател“. За доказването на така 

формулираната цел изследването си поставя следните конкретни задачи: от позицията 

на медийната и книговедската теория да бъдат синтезирани възгледите за четенето като 

неврофизиологичен, когнитивен и комуникационен процес, които са в основата на 

формирането на бъдещ читател; да се обобщят новите изследвания за перцепцията на 
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бебето в предродилния период и доказателствата за ефектите от ранната комуникация с 

него; фокусиране върху четенето на глас и влиянието му върху важни зони на 

когнитивния апарат на формиращия се индивид, отговарящи за четенето; чрез 

емпирични проучвания да се обоснове мисията на четенето на глас – своевременно и 

ако може ускорено когнитивно, психическо и емоционално развитие на обекта (малкия 

човек), което би позволило да го превърнем в съ-субект на ментална, когнитивна 

дейност; да се предефинира и обогати спектърът от медийни функционалности на 

книгата, насочени към формиране на развиваща среда за ранно четене.  

 Докторантът подчертава, че изследването е осъществено чрез 

интердисциплинарен подход, основан на комуникационната теория на четенето, 

медиазнание, медийна рецепция, библиопсихология, детска психология, медицина, 

ембриология, педиатрия, детска педагогика. Частните изследователски методи 

включват: индукция, дедукция и синтез на научни данни; аналитико-синтетична и 

критична обработка на научни изследвания; метод „преценка на съдържанието” спрямо 

масива от източници, свързани с процесите четене и четене на глас.  

 Емпиричните изследователски методи включват: разработване и провеждане на 

целеви анкетни проучвания, метода на статистически анализ при обработката на 

събраната информация от анкетните проучвания и систематичен библиографски обзор 

на масиви с издателска информация, каталози и издадени книги, отговарящи на обекта 

на изследването. Базово за изследването е авторско емпирично проучване, проведено 

по метода на анкетата и съдържащо три фази на изследователската теза. Подробно са 

описани различните групи респонденти и обстоятелствата при провеждането на 

анкетното проучване „онлайн и офлайн“. 

Изведен е понятиен апарат и коректно са отразени ограниченията в обхвата на 

изследването. 

      Научно-теоретични и научно-приложни приноси 

Приемам формулираните приноси в дисертацията като поставям акцент върху 

изследването на потенциала на медийните функции на книгата за ранното формиране 

на бъдещия читател не само непосредствено след раждането, а и от пренаталния 

период. Определено важен момент е представеният емпиричен материал, събран на 

базата на проведено анкетно проучване, който може да се използва като база данни и за 

други изследвания. 
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 Съгласна съм с авторката, че представеният материал и цялостният му анализ 

„могат да служат като ориентир на българските издателства, книготърговски 

институции и библиотеки при подбора на специфични произведения за четене на глас 

преди раждането, за четене на глас на бебета и на деца до 3-годишна възраст“. 

Приложение 1 би могло да послужи и за други изследвания, включително да се ползва 

и при лонгитудинални проучвания.  

Оценката ми за автореферата е положителна. Той е с обем 60 страници и 

представя пълно и точно съдържанието на дисертационния труд.  

Изследването е апробирано пред сравнително широка аудитория, имайки 

предвид, че в списъка на публикациите по темата са отбелязани – научни статии и 

доклади, както и популярни публикации, лекции и презентации.  

            Въпроси, бележки и препоръки 

Имам следния въпрос към докторанта: Какво е Вашето обяснение относно  

предпочитанията на родителите да четат на глас, вместо да използват аудиозаписи или 

образователни телевизионни и онлайн програми за бебетата и децата си?  

Изразявам удовлетворение от факта, че бележките, които направих по време на 

вътрешната защита, са взети под внимание от докторанта Дарина Пачова и коректно са 

отразени както в дисертационния труд, така и в автореферата. 

Препоръчвам, след съответната адаптация на дисертационния труд, да бъде 

публикуван с цел представянето му пред по-широк кръг от читатели – изследователи, 

издатели и всички, интересуващи се от темата.  

            Заключение 

 Представеният дисертационен труд утвърждава и развива постиженията в 

пренаталната педагогика и в теорията на четенето в контекста на медийните функции 

на книгата. Чуждите възгледи и интерпретации не се копират и не се преразказват, а се 

представят в съответствие със собствената концептуална схема, която е демонстрирана 

в дисертацията. Развитите тук идеи притежават богат евристичен потенциал и 

представляват изходна точка за един нов и перспективен подход при изследванията на 

механизмите за формиране на читателски способности. Моето мнение е, че задачите, 

които си е поставила авторката, са изпълнени. Изследването представлява цялостен 

труд, който позволява да се докаже функционалността на четенето в проявата му на 
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акустично-вербален и комуникационен процес в периода преди и след раждането на 

детето като фактор за ранното формиране на читател.  

 Дисертационният труд покрива изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав, Правилника към него, както и на Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”.  

На основата на изказаните съображения, давам положителна оценка на 

дисертационния труд на Дарина Аленова Пачова на тема „Развиваща среда за четене и 

медийни функции на книгата: подходи и нагласи за ранно формиране на читателя“ и 

убедено предлагам на уважаемите членове на научното жури да вземат решение за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – 

книгата като медия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февруари 2018 г.                                        Подпис: 

                                                                          проф. д-р Мариела Модева 


