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Данни за докторантурата 

Даниела Иванова Рачева е докторант в задочна форма на обучение към 

катедра "Теория на възпитанието" на Факултета по педагогика с тема 

"Фолклорът като средство за патриотично възпитание в училищна и 

извънучилищна среда", с научен ръководител проф. дпн Сийка Чавдарова - 

Костова. Зачислена е през 2009 г. (РД20-1529 от 23.12.2008 г.). Прекъсва 

докторантурата за 7 м. и 20 дни – до 07.08.2010 г., поради майчинство. 

Съгласно Заповед №РД20-839 от 04.07.2013 г. на Ректора на СУ е отписана с 

право на защита. В определения от закона срок на докторантурата, Даниела 

Рачева е положила всички изпити, подготвила е дисертационния си труд, 

който е обсъден и предложен за защита на заседание на катедра "Теория на 

възпитанието" при Факултета по педагогика, Софийски университет. При 

реализирането на процедурата по дисертацията няма допуснати нарушения. 

Данни за дисертацията и автореферата 



Дисертационният труд се състои се от 319 страници, от които 290 

страници основен текст. Структуриран е в увод, три глави, заключение, 

списък с използвана литература (139 източника, от които 13 на латиница) и 5 

приложения. Приложена е декларация за оригиналност на текста. 

Темата на дисертационния труд е дисертабилна и актуална, разкриваща 

значението на патриотичното възпитание за изграждане на устойчиви 

морални ценности у детската личност. Тя кореспондира с обществената 

необходимост за отстояването и зачитането на културното многообразие 

както в национален, така и в световен мащаб, за запазване на етническата и 

националната идентичност, за повдигане на духа на нацията и за изграждане 

и поддържане на чувството за национална гордост и значимост, за 

запазването на културните традиции и фолклор.  

В увода на труда е представен точно и коректно научният апарат на 

изследването – цел, задачи, обект, предмет и хипотеза. 

Първа глава "Фолклор, патриотизъм, патриотично възпитание – 

същност, детерминанти, проявления” е насочена към разкриване на 

характеристиките на фолклора като традиции и съвременни проявления. 

Задълбочено са анализирани основните детерминанти на фолклора, като 

сполучливо е изведена тезата, че фолклорното творчество е и богат извор на 

идеи и модели за възпитанието на децата. Направен е добър ретроспективен 

анализ на документи, идеи и практики в различни исторически периоди. 

Интересна е тезата на авторката, че фолклорът е социален феномен, 

съдържащ в себе си философията, бита и културата на етноса – синкретична 

съвкупност от музика, словесна мъдрост и материална колоритност, огледало 

на историята и на манталитета на народа, най-прекият път за предаване на 

традиции, морал и ценности на младото поколение (стр.23). Обособява се 

авторовото мнение за същността на понятията „патриотизъм”, „нация”, 

„родина”, обосновано чрез различни исторически и съвременни концепции и 

доктрини. Похвална е широката осведоменост, богата култура и способност 



на автора за интерпретация и анализ на различните мнения, становища и 

концепции, с които обосновава позицията си. Дисертантката извежда 

убедително становището, че визията за национализъм в наши дни се 

определя от решимостта на групата от общности да споделят една територия, 

да се подчиняват на едни и същи закони, да изповядват уважение помежду си 

при неприкосновеност на културите си в името на общото им благоденствие 

(стр.35), а патриотизмът тя определя като чувство на емоционална, морална и 

социална ангажираност към родното, свързано с минало, настояще и бъдеще, 

базиращо се на традициите и културата, както и на ангажимента за тяхното 

съхранение за благополучието на хората (стр.38). Направена е добра 

интерпретация и на понятията „етнос” и „народност”, които също се явяват 

част от основния понятиен апарат на изследването.  

Сполучливо е интерпретирана класификацията на различните видове 

патриотизъм и връзката им с морала и етиката, а именно: екстремален, силен, 

умерен, ограничен, етичен, договорен. В резултат от направения анализ на 

съществуващите теории и концепции за патриотизъм и национализъм е 

направен важен извод – призив към нацията и обществото ни, а именно, че 

патриотизъм и национализъм са понятия, обозначаващи отношение към 

общност, преданост и готовност за жертва на част от личното в името на 

общото. Извод, който е ярка основа за провеждане на сериозно изследване на 

задачите на българското образование за изграждането на стабилна ценностна 

система у подрастващите, в която патриотизмът е една от важните, 

спомагаща за изграждането на високо образовани и морално извисени 

български граждани, с високо самочувствие пред света. Необходимо е да се 

отчете струящата голяма загриженост и топло отношение към нация, род и 

родина, долавящи се в анализите и обобщенията, които прави дисертантката. 

 Акцент е поставен и върху проучването на същността, задачите и 

функциите на патриотичното възпитание. Разкрити са социалните основания 

за патриотично възпитание на подрастващите, като заедно с това са изведени 



някои пропуски в българското образование по отношение на анализирания 

проблем, а именно, че въпросът за патриотичното възпитание на децата 

остава извън текстовете на държавните документи и съответно – извън 

целите на българската политика и образование (стр.65), като е направено 

сравнение с патриотичното образование в други страни, като: Русия, САЩ, 

Гърция, Сърбия. Всичко това аргументира обобщението, че ролята на 

патриотичното възпитание не е само част от системата на възпитание, а и 

част от националната политика на държавата. Анализирани са процесът на 

патриотично възпитание. Изведени са ролята и функциите му, като: 

адаптационна, социализираща, превантивна, корекционна, обединяваща, 

компенсаторна, диференцираща, ограничаваща, прогресираща, 

консервативна – които съдействат за подпомагане развитието на личността в 

различни аспекти, социални и педагогически ситуации. Може да се 

подчертае, че това изследване е особено значимо и важно по отношение на 

предлагането на механизми за създаването на патриотична култура у 

подрастващото поколение. 

Втора глава на дисертационния труд е посветена на факторите за 

патриотично възпитание. Анализът е насочен към училището, към 

педагогическите субекти и учебното съдържание по отношение формирането 

на народностно самосъзнание у подрастващите, както и към 

извънучилищната среда – семейство, културни институции, религиозни 

храмове и средства за масова комуникация, които в най-голяма степен 

оказват влияние върху патриотичното възпитание на децата. Анализите са 

задълбочени, обхватни и полезни за преосмисляне на значението и ролята 

разглежданите фактори за запазването и обогатяването на българските 

традиции, култура и ценности и предаването им през поколенията. 

Анализът на резултатите от емпиричното изследване е направен в глава 

трета на дисертационния труд. Извадката е представителна (44 учители, 129 

ученици, 28 артисти във фолклорни ансамбли), като се акцентира на 



използването на фолклора за патриотичното възпитание в учебното 

съдържание по различните учебни предмети, изучавани в училище.  

Направени са задълбочени анализи на знанията и отношението към фолклора 

и естетическото многообразие. Може да се каже, че изследователската работа 

на докторантката е многопластова, интердисциплинарна, трудоемка и със 

значима практико-приложна стойност. Дисертационният труд представя 

завършеното теоретично изследване и практическа работа, както и 

постигнати резултати в изпълнение на поставените цели и задачи, като са 

изследвани задълбочено състоянието и значението на възпитателното 

влияние на фолклора в училищна и извънучилищна среда. 

Приносите, формулирани от дисертантката, отговарят на реално 

извършената изследователска работа и могат да бъдат приети.  

Като допълнително постижение в работата виждам интегрирането на 

концепции и методи от различни научни области (педагогика, теория на 

възпитанието, етнография, етнология, фолклористика, философия, 

психология, народопсихология, теология, социология и др.), много 

симбиотично и аргументирано по посока изясняването на необходимостта от 

патриотично възпитание на децата в училищна и извънучилищна среда и 

синхронизирането им със съвременните изисквания и предизвикателства 

пред обществото. 

 Дисертантката работи с точна лексика и терминология. Прецизира 

текстовете и дава научна обусловеност на тезите си. 

Авторефератът обективно отразява съдържанието на дисертационния 

труд и е изготвен структурно в съответствие с изискванията.  

Публикации и участия в научни форуми 

Броят на публикациите - 6, от които 2 студии и 4 статии (една в 

чужбина), отговаря на изискванията за подобна процедура. Те са изцяло по 

темата на дисертацията, като в тях са представени основните авторски 

постановки, в теоретичен и в практико-приложен аспект. Даниела Рачева е 



участвала в научни форуми, като в тях е представила публикации по 

съществото на темата на дисертационния труд. Приложените публикации 

към научния труд показват професионалното отношение на автора към 

изследвания проблем. Стилът им е логичен, точен и, четивен. 

Положителни страни на дисертационния труд: 

 Дисертационният труд има цялостен и завършен вид, представящ 

индивидуалната визия на дисертантката за влиянието на фолклора като 

средство за патриотично възпитание в училищна и извънучилищна среда. 

 Направено е обхватно и задълбочено изследване на проблема за 

патриотичното възпитание, като са очертани същността, целите, задачите 

и функциите му в контекста на съвременното състояние и статуса му в 

обществото. 

 Предложени са ефективни практически решения, като са откроени 

факторите, чрез които се осъществява патриотичното възпитание чрез 

фолклора – училище, семейство, културни и религиозни институции, 

средствата за масова информация и комуникация. 

 Представени са достатъчно количествени натрупвания на емпирични 

данни за актуалното състояние на възпитателното влияние на фолклора 

върху децата. 

 Текстът в дисертацията отговаря на изискванията за научност и 

оригиналност (приложена е декларация). 

Заключение. Считам, че представената за становище дисертация е 

богата на теоретични обосновки и практически решения по проблема за 

значението и влиянието на фолклора като средство за патриотично 

възпитание на децата в училищна и извънучилищна среда.  

Давам положителна оценка за вложените усилия на автора и 

препоръчвам на Уважаемото научно жури да гласува за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” на докторанта Даниела Иванова 

Рачева по професионално направление 1.2. Педагогика; научна специалност 



"Теория на възпитанието и дидактика". 

 

 

 

12. 09. 2014 г.                                  Изготвил становището:........................ 

гр. Велико Търново                        (проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова)  


