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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От доц. Маринела Иванова Грудева, дп 

на дисертационен труд на тема: 

 

„Фолклорът  като  средство  за  патриотично възпитание   

 в  училищна и извънучилищна среда” 

 

Докторант: Даниела Иванова Рачева 

Научен ръководител: проф. Сийка Чавдарова-Костова, дпн 

 

1. Данни за докторнта 

Даниела Иванова Рачева е родена на 06.08.1975г. в гр. Плевен. 

Притежава добра образователна и професионална подготовка: музикален 

педагог (ОКС „бакалавър―), придобита в ЮЗУ „Н.Рилски― гр.Благоевград; 

магистър по образователен мениджмънт и магистър по семейна терапия и 

консултиране за лица с увреждания,  придобити в СУ „Св.Кл.Охридски― 

гр.София.  Тази подготовка е пряко свързана с нейната реализация и 

научно-творчески търсения: професионално пеене, артист – хорист, 

ръководител на детска музикална школа,  ръководител на детски народен 

хор към фолклорен ансамбъл на културен дом „Искър―, гр. София, 

преподавател и др.  

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

Рачева е положила с отличен успех както изпита за покриване на 

докторантски минимум, така и всички останали изпити, включени в 

индивидуалния учебен план  и  програмите на докторантското училище.  
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2. Актуалност на темата 

Сама по себе темата на дисертационния труд отразява проблем с  

непреходна актуалност, тъй като съставящите я елементи са носители на 

такава: 

 народното творчество (фолклорът, от англ. folk - народ, lore — 

мъдрост) като непресъхващ и безспорен първоизточник на мъдростта 

и културата на всеки етнос.   

 патриотичното възпитание – като неразделна част от съдържанието 

на възпитателния процес, която има за цел „да формира ориентирите 

на младия човек по отношение на етническа принадлежност и 

идентификация, на национална и гражданска идентичност, 

основавайки се на нравствените принципи за хуманност и уважение 

към своите и т. нар. „чужди―― (с.63) 

 училището, като социална институция и като основен фактор, който 

формира чувство за принадлежност към дадена общност у 

подрастващите, „с което спомага за гражданската и националната 

идентификация на нейните членове, което е безспорна полза за 

обществото, чиито задачи изпълнява― (с.107);  

 извънучилищните фактори, като семейство, културни институции, 

религиозни храмове, средства за масова информация и др. които 

имат връзка с решаването на проблема за „запазването, укрепването 

и развитието на националната идентичност― (с.126). 

Акцентирането върху патриотичното възпитание в училищна и 

извънучилищна среда, осъществявано чрез богатите възможности на 

българския фолклор, в период на сериозен срив в личностната и 

националната ценностни системи, на прояви на краен нихилизъм, на 

антихуманни отношения между хората, затвърждава впечатлението за 

актуалност, тъй като в дисертацията не само се разкриват проблемите в 
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нашето съвремие, но и се предлагат конкретни решения за тяхното 

преодоляване.  

3) Адекватност на методиката 

Избраната методика (проучване и анализ на литературни източници 

от различни области на познанието; проучване и анализ както на наши 

нормативни документи, така и на документи с международно значение; 

проучване и анализ на материали от ел. източници; анализ и обобщаване 

на собствен педагогически и друг професионален опит; подбор и 

прилагане на надеждни методи за диагностициране, като анкетно 

проучване, наблюдение, интервю за установяване на равнището на 

влияние на фолклора върху личността, в посока формиране на 

патриотично съзнание, допринася за успешното реализиране на целта и 

задачите на дисертационния труд. 

4) Характеристика на дисертационния труд 

В структурно отношение, дисертационният труд е изграден от  шест 

компонента: увод, три глави, заключение – резюме, научни и приложни 

приноси на дисертационния труд, публикации по темата. Представен е в 

обем от 319 страници. Съдържа  5 приложения – анкетни карти и е 

онагледен с 3 таблици и 6 фигури. Списъкът с използвана литература 

включва общо 139 заглавия, от които 126 на кирилица и 13 на латиница (9 

от интернет). 

 В съдържателно отношение дисертацията представлява завършена  

цялост, която е подчинена изцяло на поставените от автора  цел и задачи и 

е носител на определени достойнства: 

 Задълбочено са изяснени основни и допълнителни понятия, които 

имат пряко отношение към темата: фолклор, патриотично възпитание, 

патриотизъм, национализъм, род, народ, етнос, нация, държава 

шовинизъм, нихилизъм и др. 
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 Ясно са откроени детерминантите, целите, задачите, функциите и 

ролите на съвременното патриотично възпитание; 

 Разгледани са и са анализирани връзките на фолклора с различни 

области на научното познание, възпитанието, етническата определеност, 

културата.  

 Откроени са и са характеризирани основни фактори на 

патриотичното възпитание, като: училище, семейство, културни и 

религиозни институции, средства за масова информация; 

 Анализирани са и са цитирани различни нормативни документи, 

които отразяват основанията за патриотично възпитание у нас и по света; 

 Обстойно са представени, анализирани и онагледени резултатите 

от емпирично изследване на мнението на 201 респондента, от които 44 

учители, 129 ученици и 28 артисти. от фолклорни ансамбли, които дават 

възможност на Даниела Рачева да направи обективен анализ и оценка на 

възможностите за използване на фолклора като ефективно средство за 

патриотично възпитание на съвременните ученици, в училищна и 

извънучилищна среда  

 Направени са реалистични изводи и препоръки, отнасящи се до 

очертаването на мястото и ролята на фолклора в училищните и 

извънучилищните дейности за формирането на ценности у учениците; 

 Езикът и стилът са научни.  

 Цитирането е коректно. 

5) Научни и научно-приложни приноси 

а) В теоретичен план : 

 Изяснени са мястото и ролята на фолклора като ефективно 

средство за патриотичното възпитание на подрастващите, чрез 

привеждането на убедителни доказателства; 
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 Проследено е развитието на българската фолклористика, като е 

обърнато специално внимание на спорни и все още дискусионни моменти 

в нейното теоретично и видово изясняване; 

 Откроено е влиянието на фолклора върху развитието на 

съвременното музикално и песенно творчество у нас; 

 Изяснена е същността на понятието „патриотизъм‖, както и на 

други понятия, които са тясно свързани с него, като: „нация‖ и 

„национализъм‖, „родина (татковина)‖, „род‖, „родолюбие‖, „етнос‖, 

„народност‖, „език‖, „народ‖, „държава‖. 

 Направена е съвременна интерпретация на проблема за 

патриотичното възпитание на подрастващите в училищна възраст, в 

условията на демокрация;  

 Изяснени са основните характеристики на патриотичното 

възпитание като относително самостоятелен възпитателен процес: цел, 

задачи, съдържание, функции, роли, форми и средства. 

 Откроени са възможностите на различни учебни дисциплини и 

учебници  по отношение на патриотичното и етнокултурното възпитание в 

българското училище 

 Разгледани са задълбочено и основни фактори, които обуславят 

патриотичното възпитание днес: училище, семейство, културни и 

религиозни институции, средства за масова информация. 

б) В практико-приложен план : 

 Предлагат се конкретни теми, подходящи за целите на 

патриотичното възпитание на учениците от 1 до 12-ти клас,  които могат 

да се ползват от учители и класни ръководители; 

 Дава се яснота по отношение на използването на  часа по музика за 

целите на патриотичното възпитание. 
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 Открояват се акценти в дейността на различни социални фактори, 

които могат да доведат до ефективно патриотично възпитание, чрез 

умелото използване на богатството на фолклора; 

 Очертават се основните роли и отговорности на учителя в процеса 

на патриотичното възпитание, както и качествата, които той трябва да 

притежава;  

 Правят се предложения за промяна в учебното съдържание, които 

да доведат до умелото използване на богатството на фолклора като 

ефективно средство за патриотично възпитание на подрастващите. 

в) Бележки и препоръки 

 Добре би било в увода да се разгледат и някои аспекти на 

държавната политика на Република България по отношение на 

патриотичното възпитание (в т.ч. и чрез използването на фолклора като 

възпитателно средство), в периода от освобождението от османско иго до 

80 - години на миналия век, като се откроят форми и дейности, които имат 

приложимост и в новите условия на обществено развитие и които са 

осъществявани и могат да се осъществяват както от българското училище, 

така и от извънучилищните фактори. Особен акцент би следвало да се 

постави върху ролята на Възраждането. 

 В параграф (3), в който се очертава мястото на патриотичното 

възпитание в образователната политика на различни държави е редно, 

според мен, да се започне с очертаването му у нас, след това в други 

балкански държави (особено в тези, в които живеят големи български 

общности), в държави членки на Европейския съюз и т.н.  

 Дисертационният труд би спечелил повече, ако сред факторите за 

патриотично възпитание у нас, който заедно с българското училище, 

използва най-системно фолклора като възпитателно средство бе включено 

и извънучилищното педагогическо учреждение. 
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г) Бележки от „технически характер”: 

 Необходимо е да се осмисли логическата връзка между 

формулировката на отделните параграфи и подпараграфи, тъй като в някои 

от случаите общото не предполага частното (Например: на стр. с. 62, 

параграф 3, който има наименование „Патриотично възпитание – същност, 

задачи, функции―,  следват подпараграфи със заглавия: 3.1. Социални 

основания за патриотично възпитание“, 3.2. Същност, цели и задачи на 

патриотичното възпитание, 3.3. Функции и роли на патриотичното 

възпитание) 

 На няколко места е допуснат изказ в 1 л.ед.ч. (с.103, с.105, с.106, 

с.126 и т.н.) 

 Подпараграф 2.3.6. на трета глава „Очаквания и препоръки към 

патриотичното възпитание― не е коректно озаглавен. Не може да има 

очаквания и препоръки  към самото възпитание, а по-скоро от и към 

факторите, които го осъществяват. Би било добре да се помисли върху 

една по-обща формулировка на подпараграфа, като изводи и препоръки, 

например; 

 Декларацията за оригиналност, научните и практико-приложни 

приноси, списъкът с публикации по темата, обикновено са част от 

структурата и съдържанието на автореферата, а не на дисертацията. 

д) Въпроси 

 Единствено проблемът глобализация ли благоприятства 

неглижирането на патриотичното възпитание и фолклора у нас 

или има и други причини в чисто национален аспект, които 

създават предпоставки за това?  

 Възможно ли е реално взаимодействие между социалните фактори 

в посока патриотично възпитание, чрез фолклора и как би могло то 

да се осъществи? 
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 Каква е ролята и мястото на извънучилищните педагогически 

учреждения в решаването на проблема? 

7) Авторство на  дисертационния труд и на приносите 

От задълбоченото ми запознаване с дисертационния труд  на 

Даниела Рачева у мен категорично се затвърди убеждението, че той е 

изцяло авторски, факт, който е документиран и в декларация на 

докторанта, приложена към него. Приносите, които е очертала в 

авторефета си са също авторски и отговарят на резултатите, анализите и 

оценките от дисертационното изследване.   

8) Преценка на публикациите 

Даниела Рачева представя общо 6 публикации, от които: 

 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. 

Съдържателно публикациите са свързани с темата и проблемите на 

дисертационния труд.  

9) Авторефератът  

Авторефератът отразява изцяло основните акценти на 

дисертационния труд. 

10) Заключение 

Въз основа на очертаните научни приноси от докторантката и 

безспорните достойнства на разработения от нея дисертационен труд, 

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‖ . 

 

11.09.2014      РЕЦЕНЗЕНТ: 

(доц. Маринела Грудева, дп) 


