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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова  

на дисертационен труд на тема: 

„Фолклорът  като  средство  за  патриотично възпитание   

 в  училищна и извънучилищна среда” 

Докторант: Даниела Иванова Рачева 

Научен ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

 

1. Данни за докторнта 

Докторант: Даниела Иванова Рачева е музикален педагог по 

бакалавърско образование и  певица във фолклорния ансамбъл „Филип 

Кутев”. Тя носи в себе си емоционалния и патриотичен заряд на 

българския фолклор, което до голяма степен обяснява ориентацията й към 

докторантура по Теория на възпитанието (Патриотично възпитание) и към 

конкретната тема на дисертационния труд. Има завършени две 

магистърски програми – по образователен мениджмънт и по семейна 

терапия и консултиране за лица с увреждания. 

По време на докторантурата си (5.01.2009 - 25.08. 2013 г.) Даниела 

Рачева е положила с отличен успех както докторнтския си минимум и  

изпитите по индивидуалния си учебен план, така и допълнителните изпити 

от трите курса,   завършени от нея в докторантското училище. Тази 

подготовка й помага да реализира успешно дисертационното изследване. 

2. Актуалност на темата 

През 25-годишния ни преход към демокрацията на пръсти се броят 

изследванията (още по-малко дисертациите), посветени на проблемите на 

патриотичното възпитание. Вероятно това е така, защото новото време 

изисква друг поглед към тези проблеми – „преосмисляне и ново 

интерпретиране”, както сама пише Даниела Рачева в увода на 

дисертационния си труд (с.6), очертавайки параметрите на значимостта и 
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актуалността на проблема. Това прави трудът актуален и навременен, 

защото дава отговор и на много въпроси на учителите как да работят за 

патриотичното възпитание на своите ученици. 

3) Адекватност на методиката 

Избраната методика (последователен теоретичен анализ, последван 

от емпирично изследване на влиянието на фолклора върху ценностната 

система на учениците ина личността като цяло по посока на формирането 

на потриотичи нагласи и патриотично съзнание у тях) допринася за 

реализирането на задачите на дисертационния труд. 

4) Характеристика на дисертационния труд 

Структурата на труда е изградена от  увод, три основни части, 

обобщение, „заключение – резюме”, справка за използваната литература, 

раздел „Приложения”, Декларация на автора за оригиналност както и 

(нетипичните за дисертационен труд) справка за основните приноси на 

дисертационния труд и списък с публикации на автора по темата. 

 Като цяло дисертационният труд е завършен във всяко отношение. 

Неговите достойнства могат да се обобщят по следния начин: 

 Трудът е структуриран логично и адекватно на целта и задачите. 

 Изяснен е понятийният апарат по темата. 

 Очертани са съвременните параметри на патриотичното 

възпитание чрез определянето на неговите цел и задачи, функции и 

фактори. 

 Коментират се релациите фолклор-педагогика, фолклор-

партриотично възпитание, фолклор-етническа идентификация и пр., както 

и навлизането на фолклорни елементи в съвременната попмузика и 

популяризирането на нови интерпретации на прекрасни български народни 

песни.  

 Анализират се основните фактори на патриотичното възпитание. 



 

3 

 

 Като цяло, анализът е критичен, обективен и „надпартиен”. 

Представени са различни гледни точки и примери в подкрепа на 

авторските тези. 

 Анализират се важни нормативни документи, издадени  у нас и в 

други страни (Русия,   САЩ, Гърция, Сърбия и др.),  отразяващи социални 

основания и примери за патриотично възпитание. 

 Обстойно са представени резултатите от емпиричното изследване 

на мнението на 44 учители, 129 ученици и 28 артисти от фолклорни 

ансамбли, които дават възможност на Даниела Рачева да направи ценни и 

реалистични обобщения относно възможностите за използване на 

фолклора за патрично възпитание на учениците. Формулираните критерии 

за анализ дават възможност да се надскочи темата и да се достигне до 

изводи за мястото на училищните и извънучилищните дейности за 

формирането на морала и нравственото възпитание на подрастващите. 

 Езикът и стилът са научни.  

 Цитирането е коректно. 

5) Научни и научно-приложни приноси 

А) В теоретичен план : 

 Изяснено е мястото и ролята на фолклора като безспорен фактор 

на патриотичното възпитание на подрастващите. 

 Проследени са развитието и дискусионните моменти 

(полемиките),  по отношение на българската фолклористика като теория и 

разновидности (направления), както и съвременното разпространение на 

фолклора в различните части на България. 

 Въз основа на различни източници  е осъществен многостранен 

интелигентен анализ на позитивите и негативите на понятието 

„патриотизъм”, неговите разновидности и релацията му с понятия като: 

„нация” и „национализъм” (както и разграничаването му от негативно 
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натоварения „агресивен национализъм” и неговите проявления като 

„национален екстремизъм”, „расизъм”, „националшовинизъм”). 

Проследени са също релациите на понятието „патриотизъм” с понятията 

„родина (татковина)”, „род”, „родолюбие”, „етнос”, „народност”, „език”, 

„народ”, „държава”. 

 Направена е съвременна интерпретация на проблема за 

патриотичното възпитание на подрастващите в условията на 

демократичните промени на страната – изяснени и обобщени са неговите 

основни характеристики,  функции, цели, задачи, фактори.    Особено 

ценно е обвързването на научния анализ с примери от фолклора и за 

фолклорни изяви. 

 Изследва се и се коментира съдържанието на учебниците по 

различни учебни дисциплини по отношение на възможностите им за 

патриотичното и етнокултурното възпитание. 

Б) В практико-приложен план : 

 Анализират се и се поместват в дисертационния труд конкретни 

форклорни произведения, наситени с голям патриотичен заряд, които 

могат директно да се използват от учителите в работата им с учениците по 

проблемите на патриотичното възпитание. 

 Конкретизират се теми, подходящи за целите на патриотичното 

възпитание на децата от 1 до 12-ти клас,  с което се улеснява работата на 

класните ръководители по тази проблематика. 

 Очертават се параметрите на използването на часовете по музика и 

на музикалното изкуство като цяло за целите на патриотичното 

възпитание. 

 Очертават се възможностите на небългарски инициативи като 

„класовете за местно патриотично наследство”, характерни за 

франкофонските страни (с. 119-120) за патриотичното възпитание на 
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българските ученици, при подходящото им адаптиране и прилагане в 

училищните, извънкласните и извънучилищните дейности. 

 Паралелът между държавата и училището, въз основа на 

елементите на училищната култура (с. 105-107), насочва към 

съдържателните акценти на патриотичното възпитание, които могат с 

успех да се реализират както в училищните, така и в извънучилищните 

дейности. 

 

6) Бележки, препоръки, въпроси 

 Патриотичното възпитание като част от политиките на „най-

влиятелните нации по света” (с. 7) не е задача в „международен план”, а в 

национален план – за тези страни. В тази връзка, дали автора на 

дисертационния труд е достигнал до информация за някои наистина 

международни решения (стратегии, програми на международни 

организации, форуми и пр.), касаещи пряко или косвено патриотичното 

възпитание? 

 Добре би било в края на параграфите за отделните фактори на 

патриотичното възпитание да се обобщят по-категорично изводи и 

препоръки за действия в помощ на учителите, които биха искали да 

използват тези фактори за целите на патриотичното възпитание на 

учениците.  Би ли могла Даниела Рачева да сподели някои идеи за 

практическа работа на учителите със семейството, културните 

институции, медиите и пр. за патриотичното възпитание на децата. 

 Въз основа на резултатите от емпиричното изследване, моля 

докторанта да очертае релацията патриотично  възпитание – 

гражданско възпитание - нравствено възпитание, както и релацията 

етноцентризъм-патриотизъм.   
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 Ако Даниела Рачева споделя идеята, че е нужно прилагането на 

патриотично възпитание преди всичко на възрастните/ възпитаващите 

(с.287) как на практика би могло да се реализира това?  

 Бележки от „технически характер”: 

- Заключението на дисертационния труд не може да бъде „резюме” 

– има неточно интерпретиране на  ал. (2) на чл. 66 от Правилника на СУ за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, според който в 

дисертационния труд „се включват заглавна страница, съдържание, увод, 

изложение, заключение – резюме на получените резултати с декларация за 

оригиналност и библиография”. В случая става въпрос за съдържанието на 

заключителната част, в която трябва да има резюме на получените 

резултати от дисертацията.  

- По-логично е  Декларацията за оригиналност, формулираните от 

автора научни и приложни приноси и списъкът с публикации по темата да 

са  след раздел „Приложения” на дисертационния труд. Всъщност 

формулирането на приноси от докторанта и списъкът с публикациите 

трябва да са част от автореферата, не от дисертационния труд. 

 

7) Авторство на  дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд е изцяло дело на автора. Това е 

документирано и с декларацията на докторанта  за оригиналност (на с. 291 

в труда). Навсякъде, където е необходимо, са цитирани коректно 

използваните източници и автори. Приносите, отбелязани от Даниела 

Рачева  в автореферата, са авторски и съответстват  на извършеното от нея 

и отразено в дисертационния труд.   
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8) Преценка на публикациите 

Докторант Даниела Рачева аката е представила 6 публикации, изцяло 

по проблемите на дисертационния труд. От тях: 

– 2 студии - 1 в годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, книга 

„Педагогика”, т. 107 от 2014 г. и 1 – в „Списание на Софийския 

университет за електронно обучение”, бр.3, 2013 г. ; 

- 4 статии в сборници от научни форуми. 

 

9) Авторефератът  

Авторефератът отразява изцяло основните акценти на 

дисертационния труд. 

 

10) Заключение 

   Предвид безспорните достойнства на дисертационния труд и 

очертаните приноси за педагогическата теория и практика убедено 

предлагам да се даде образователно-научната степен „Доктор”  на 

Даниела Иванова Рачева , по професионално направление 1.2. 

Педагогика,  научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” . 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

(Проф.Дпн Вяра Гюрова) 

 

11.08.2014 

 


