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                    Бурното развитие на технологичните достижения  в края на 20 

и началото на 21 век доведе до задължителното  внедряване  на нови 

технологии в различните сегменти от битието ни. Тази  техноинвазия  

засегна и аудиотехнологиите, където аналоговото представяне на 

звуковата информация се замени с цифрово. 

В този аспект  избраната  тема за разработка от докторанта Христо 

Карагьозов е особено актуална. Не само  липсата на учебни пособия   и 

друга специализирана литература  на български език,  изясняващи 

процесите в съвременната звукозаписна, звукообработваща и транслираща 

система, са били мотив  за задълбочено изследване  и представяне на 

проблематиката. Авторът показва добра осведоменост и по отношение  

проблемите при различните видове обучение по звукови технологии. Така 

той  на базата на професионалния си опит, на наблюденията при 

практическите занятия със студенти, ученици и други обучаващи се, и на 

солидни научни обосновки си поставя ясна и прагматична цел, а именно  

да изведе съвременни методически модели, за едно по-стойностно, 

отговарящо на съвременните предизвикателства  обучение по съответните 

цифрови звукови  системи. 

    Карагьозов не  спестява критиките си относно учебните програми, 

теоретичната подготовка на някои преподаватели, както и липсата на 



достатъчно  информация в наличната литература. Това той прави 

убедително,  като се аргументира  с примери,  на които е бил свидетел през  

последните 20 години, в които „се е сблъскал с цялата смяна на 

технологичните модели, като специалист  в областта  на звука,(...) и е 

натрупал опит  в трансформацията на моделите на преподаване”(с. 29) 

      За мен особено интересна и ценна с практическата си насоченост е 

Втората глава от дисертационния труд. В нейните подточки,  докторантът 

се спира  на основните проблеми при  преподаването на различните 

сегменти  от съвременната теория и практика на цифровия звук. В края на 

почти  всяка подточка, Карагьозов прави съществени изводи и дава 

конкретни препоръки. В този аспект, буди недоумение защо на места 

авторът прави интересни предложения и методи на обучение, но неясно 

структурирани и предадени в една твърде  есеистична форма. (вж.2.2.2. – 

стр42-43 и 2.2.15. – стр.119-120) Освен това има и едно несъответствие  в 

подточка 2.2.2. В съдържанието тя е дадена като „Методически модели при 

тематиката на файловите формати и data компресия”, а в дисертационния 

труд е „Изводи в методически план по отношение на темата за файловите 

формати и методите на data компресия”. 

                Считам, че само  липсата на достатъчно опит може да оправдае в 

такъв научен труд цитиране по памет на един много известен афоризъм на 

Оскар Уайлд (стр.121) Ще си позволя да дам на докторанта оргинала. 

„Образованието е възхитително нещо, но е важно човек да си спомня от 

време на време, че нищо, което си струва да се знае, не може да се 

научи.”( Уайлд,О., МИСЛИ  АФОРИЗМИ  ПАРАДОКСИ,  Унив. Изд.”Св. Кл. 

Охридски”,С.,1993, с. 55) 

             Някои от разсъжденията на Карагьозов в подглава 2.3. „Нови 

начини на комуникация в образователния процес”(стр.121) са 

дискусионни, но в случая ценното е това, че той пречупва всичко през 

призмата на собствения си опит и използва  в обучителните подходи 



съвременни методически похвати. Все пак, длъжна съм да направя 

корекцията, че информацията, която можем да получим чрез интернет 

ресурсите и комуникационния канал YOUTUBE, все още не означава 

придобиване на знания.(стр.123) Може би изключение в тази насока прави 

обучението на медийни ресурси, чрез компютърните и интернет 

технологии. В случая авторът е цитирал сайта Pensado 

(www.pensadosplace.tv). 

               Положителен факт  в разработената  от докторанта дисертация е  

доказаното успешно експериментиране на  два метода на преподаване на 

информация – мултимедийно представяне на лекционен курс и туториални 

лекции с интерактивно съдържание, тъй наречения  tutorial system. 

Определено това ще са част от  бъдещите начини  и методи на 

преподаване. 

               Предoставеният  автореферат, представя като структура и 

съдържание в достатъчна степен разработката. Посочените в автореферата 

научни и научноприложни приноси  имат значимост и са лично дело на 

докторанта. Част от разработката си, той вече е издал като учебно пособие, 

което навярно се ползва от много желаещи да навлезнат по-професионално 

в проблематиката свързана с цифровия звук. 

 Убедена съм, че  и  цитираните туториали се радват на голям интерес и се 

надявам авторът да направи  и други, с които да покрие част от 

изучаваната сложна материя. 

               Всички споменати по-горе забележки  не са от съществено 

значение относно научната същност на разработката и в никакъв случай не 

намаляват стойността на представения дисертационен труд. Той отговаря 

напълно като съдържание, структура и обем на академичните изисквания 

за този вид научни изследвания. Това ми дава основание  да предложа на 

уважаемите членове на научното  жури, въз основа на дисертационния 

труд „Методически модели при обучението по звукови технологии”, да 

http://www.pensadosplace.tv/


присъдят на докторанта Христо Кутев Карагьозов образователната  и 

научна степен „доктор”. 

       

  

 

      11.11.2013 год.                                    Член на журито: 

            София                                                          /доц.д-р Мария Горанова/ 

 

 

 
 


