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Актуалност и значимост на научния проблем
През последните 25 години живеем и сме свидетели на време на духовен упадък и 

девалвация на ценности. Няколко поколения българи растат без духовни и патриотични 
ценности. Учебната програма в училище предлага изучаване на родната история, 
пречупена през призмата на конюнктюрни политически влияния. И до днес сме свидетели 
на крайности, дори абсурди на криворазбраното „модерно демократично мислене”. Силно 
подценени са проблемите на патриотичното възпитание на значителна част от 
обществото като ромите, българите с турско самосъзнание, арменците, евреите и други 
малцинствени групи. Издигането в култ на общоевропейската идентичност и 
възпитанието на младите хора като граждани на Европа доведе до подценяване на 
възпитанието в любов към Родината, в спазване на националните традиции и култура, на 
националните норми на живот и морал, спасили нашата нация в годините на тежки 
изпитания. Лишени от патриотично възпитание, една част от българските младежи имат 
изкривена представа за патриотизъм (в ултранационалистичните групи). Друга част от 
тях е подвластна на чуждопоклоничество, в превъзнасяне на една или друга чужда 
култура и на чужди ценности. Трета група от младите българи, за съжаление най- 
многобройната се изнесе от България в други страни с цел преживяване и печалба и е 
крайно уязвима на претопяване. Повече от ясно е, че е пропусната възможността да 
възпитаме в патриотичен дух цяло едно поколение.

Фолклорът във всичките му области и проявления е синтез на обобщени знания, 
преценка за начин на живот и съхранени духовни ценности. Той е съкровищница на 
житейска мъдрост и художествен талант, стимул за патриотично, нравствено и



естетическо поведение. Неговото дълголетие може да се обясни със стремежа за 
съхраняване на традициите, културата, духовните ценности на предците ни и до 
стремежа на човека към добро, справедливост и красота. Затова фолклорното богатство 
винаги е било и ще бъде любимо и разбираемо за всички - и за големи, и за малки.

В този контекст трябва да отбележа, че изборът на темата на дисертационното 
изследване е добро научно попадение, защото отчита потребностите на нашето време, 
смяната на приоритетите, необходимостта от пробуждане на чувството за национална 
принадлежност и национална гордост. Нещо повече, темата е релевантна на желанието 
на хората, имащи отношение към образованието и възпитанието на децата да предадат 
посланията на предците ни, съхранени във фолклора; да формират усет и 
принадлежност към културата, историята и постиженията на българския дух, защото по 
този начин се създава самочувствие и национална принадлежност у момчетата и 
момичетата, които днес растат в страната ни и им помага да изградят личността си 
многостранно, подкрепени от неизчерпаемото културно-историческо наследство 
съхранено във фолклора и традициите.

В настоящата разработка изследователското търсене е насочено към 
използването на фолклора като средство за практическа реализация на принципите на 
патриотичното възпитание в хода на образователно-възпитателния процес в училище и в 
извънучилищните институции (семейство, културни институции, религиозните институции, 
средствата за масова информация).

Докторантката убедително защитава тезата, че чрез прилагане на фолклорни 
модели в училищна и извънучилищна среда има възможност за осъществяване на 
патриотично възпитание.

Обща характеристика и съдържание на дисертацията
Изследването е в обем от 319 страници и се състои от увод, три глави, обобщение, 

заключение, декларация за оригиналност, основни научни и приложни приноси, 
публикации по темата на дисертационния труд и пет приложения.

Библиографията е съставена съвестно и наброява 139 заглавия на научни 
източници на различни езици.

Самото структуриране и оформление на разработката насочва към прецизност и 
изчерпателност.

Това се демонстрира още в увода, в който съобразно с изискванията за подобен 
род изследване, кратко, ясно и основателно се излагат мотивите за избор на темата, 
конкретизира се целта и произтичащите от нея задачи, очертава се обектът и предметът 
на изследването, формулира се хипотезата, представят се етапите на изследването.



Обект на изследване е патриотичното възпитание в училищната и извънучилищната 
среда и практическото му приложение в съвременната система за образование и 
възпитание на децата, а предметът е свързан с ролята на фолклора като средство за 
патриотично възпитание в училище и извън училищната институция.

Водещата цел на изследването е да се разкрие специфичното място на фолклора 
като средство за патриотично възпитание както в условията на училищната среда, така и 
в извънучилищни институции. Издигнатата хипотеза идентифицира проблема на 
изследване, като насочва към необходимостта от разширяване на възможностите за 
интегриране на фолклора при практическа реализация на възпитанието на съвременните 
деца в системата на училищното и на извънучилищното образование.

Изложението на съдържанието на дисертационния труд се разгръща логично и 
последователно, за да се решат поставените задачи, които в обобщен вид включват 
очертавяне на теоретичните основи на изследването чрез изясняване на 
характеристиките и проявленията на категориите „фолклор“ и „патриотизъм“; проучване 
на теоретично и на практико-приложно ниво на факторите на патриотично възпитание; 
разработване на модел на емпиричното изследване по проблема (методика на 
изследването и анализ на резултатите); обобщение и заключение.

Смятам, че теоретичната част на дисертацията е представена компетентно, 
характеризира се с широк обхват на тематиката, обстойно изучаване и вътрешно 
осмисляне на степента на разработеност на темата от други изследователи. Авторката 
демонстрира добро познаване на специализираната литература по изследваната 
тематика. Добро впечатление прави умението на авторката да прецизира използваните 
понятия, а също и да представя и изследва цялостния контекст на тяхната проява. Става 
въпрос за специалното внимание, което Даниела Рачева отделя на понятийните 
корелации за патриотизъм и същността и функциите на патриотичното възпитание.

Експерименталната защита на изложените идеи и постановки е представена в 
трета глава, в която се открояват три основни информационни ядра: методика на 
изследването, анализ на резултатите от емпиричното изследване и проявленията на 
патриотизма, патриотичното възпитание и гражданското образование според личните 
разбирания на респондентите. В методиката на изследване докторантката посочва 
период на изследване, представена е извадката на емпиричното изследване и са 
разработени критерии и показатели за анализ на всяка от анкетните карти 
(диференцирани според групата респонденти, за която са предназначени). Анализът на 
резултатите е представен според предварително формулираните критерии и показатели 
за анализ. Резултатите са представени в относителни дялове. Част от тях са онагледени



в диаграми и таблици. Направените изводи са релевантни и произтичащи от 

изложението.
Общите изводи в заключението се съотнасят към целта и хипотезата на 

изследването. Доказва се, че поставената цел е постигната и хипотезата потвърдена.

Теоретична и практическа значимост на разработката
Дисертационният труд представлява теоретично аргументирана и

експериментално защитена авторска позиция.
Сред очертаните научни приноси бих откроила следните:

представянето на възможностите на факторите, чрез които се осъществява 
патриотично възпитание чрез фолклора -  училище, семейство, културни и религиозни 
институции, медии;

практико-приложното изследване, свързано с актуалното състояние на 
възпитателното влияние на фолклора в училищна и извънучилищна среда.

Авто рефератът
Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията. Оформен е съобразно 

стандартните изисквания.

Публикации по темата на дисертацията
Публикациите по темата са доказателство за устойчивия научен интерес на 

Даниела Рачева към проблемите, поставени в дисертационния труд.
Представени са 6 публикации по темата, от които 2 студии и 4 статии (една в 

чуждестранно издание). Всички публикации са самостоятелни.

Документите и материалите по процедурата са оформени грижливо и дават 
възможност за обективна и пълна оценка на докторанта в съответствие с изискванията на 
ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския 
университет “Св. Климент Охридски“.

Някои бележки
Мисля, че разработката би спечелила, ако:

^  след теоретичния анализ и очертаването на научните постижения в 
областта на патриотичното възпитание и фолклора като традиция и съвременни



проявления, докторантката изведе обобщена концептуалната рамка, коята да послужи 
като основа за емпиричното изследване;

у*5 в методиката на изследване бяха обосновани и описани по-детайлно 
методите на изследване: наблюдение, интервю и анкетно проучване (посочени като 
методи в увода на дисертацията, стр. 9), (къде е приложен всеки метод, защо се използва 
и какво ще се докаже чрез използването му);

^  резултатите от изследването бяха онагледени чрез повече диаграми и бяха 
използвани някои статистически методи за сравняване на резултатите от анкетното 
проучване сред учители и представители на извънучилищни институции;

^  анализите на учебните програми и учебното съдържание, резултатите от 
емпиричното изследване и наблюденията в институциите бяха използвани за 
представяне на конкретна програма/модел за използване на фолклора като средство за 
патриотично възпитание (дори ако става въпрос за конкретен клас или конкретна 
извънучилищна институция).

Заключение
По своята актуалност, съдържателно и научно изпълнение дисертационният труд 

отговаря на изискванията за придобиване на ОНС „доктор“ в направление 1.2. 
Педагогика. Разработката е добре структурирана, изведените научни приноси се 
основават на достоверно представен теоретичен и емпиричен материал и имат характер 
на обогатяване най-вече на теорията по посока използване на фолклора като средство за 
патриотично възпитание в училищна и извънучилищна среда.

Всичко, изложено дотук, ми дава основание да предложа на Уважаемото научно 
жури да гласува за присъждане на ОНС „Доктор” на Даниела Иванова Рачева.
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