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I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 Пенка Христова е магистър по „Европейска интеграция“ от 2008 г. и 

бакалавър по „Английска филология“ от 2005 г.,  като по време на следването си в  

СУ „Климент Охридски“ на два пъти печели стипендии за по един семестър 

обучение съответно във Великобритания през 2005 г. и в Испания – през 2004 г. 

Преди това е завършила ЕГ в гр. Пазарджик с профил английски език. Започва 

трудовата си кариера през 2003 г. и в нея развива преподавателски и 

организационни качества, базирани върху реалната и динамична работна среда у 

нас. 



 Списъкът от публикации на автора по темата на дисертацията съдържа 8 

заглавия (от които 5 самостоятелни и 1 в колектив, както и 2 превода от английски 

език). Това образува много добра публикационна разпознаваема база. 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представения дисертационен труд 

 Дисертационният труд е написан на български език и съдържа 262 страници 

и включва увод, шест глави, заключение, използвана литература (226 източника, от 

които 139 на английски език и 87 на български език) , която включва достатъчно 

сериозни и съвременни източници и 6 приложения.    

 Трудът е единствен по рода си на този етап от развитието на академичната 

мисъл в България. Основният проблем, поставен за разглеждане е връзката между 

плурилингвизъм и европейска идентичност. Той е свързан с търсене на отговор на 

въпроса дали говоренето на чужди езици може да послужи за основа на 

изграждане на европейска културна идентичност, както и на въпроса доколко 

европейската езикова политика служи за изграждане на европейска 

идентичност.   

 Това е свързано с изследване на инструмента Програма „Коменски“ с 

ученици, участвали в обмен по тази програма. Този момент е положителен и 

продуктивен, тъй като възрастта на изследваните е подходяща за промяна на 

нагласата и отношението им към тяхната гражданска принадлежност. 



 Намирам за добра методология издигането на три хипотези и поставянето на 

задачи на изследването, които вървят от теоретичната обосновка към емпиричното 

изследване и изводите от него. Анализът е постъпателен и обхваща поставените 

цели и задачи.  

 Авторефератът има за цел да представи дисертанта и труда по съответния на 

академичното им равнище начин, написан е във висок академичен стил и отговаря 

на труда. 

Научни приноси 

Научните приноси са изведени в точно съответствие с извършената 

изследователска работа. Те отговарят на заложените нива на научното търсене и не 

надхвърлят поставените цел, задачи и хипотези. Като приноси на разглеждания 

дисертационен труд са изведени отлично. 

 Общата положителна оценка на формулираните приноси и на 

самостоятелния характер на постигнатото е несъмнена. Представеният за 

разглеждане текст съдържа множество количествени и качествени анализи и 

изводи които събуждат интереса на лингвиста-преподавател по чужд език и 

съдържат теми за дискусия. 

III. Въпроси и бележки  

 При четенето на представения дисертационен труд възникват редица 

въпроси, които произтичат от текста, възприетите методи за анализ и поставените 



цел, задачи и хипотези за доказване, но по никой начин не засягат изведените от 

тях резултати при възприетите граници на дисертационното изследване:  

 1) Един от основните моменти в анализите на чуждоезиковата 

образователна политика в България и извеждането на понятието чуждоезиковата 

образователна политика не е диференцирано като обект на анализа, но доколко 

може да се свърже то с понятието чуждоезикови образователни интереси насочени 

към България.  В началото на дисертацията се посочва тезата на Т. Шопов за 

необходимостта от разработване на нови методи. Как възприемате понятието 

„методи“ – като подходи, като методически правила и в какъв план – 

общоевропейски, общодържавен или се свързват с идеята за творческата дейност 

на обхванатите в чуждоезиковия образователен процес? 

 2)  Дали търсенето на Европейска идентичност би могло да формира 

конфликт на интереси с търсенето на глобална идентичност или го приемате като 

необходим етап към второто?  

 3) Установяването на модели на езиковите практики – това насочва ли към 

идеята за унифициране на методите и подходите или единствено подпомага 

отношението към изучаването на чуждите езици с цел установяването на 

ефективни практики. 

 Възникването на тези и други въпроси у мен, произтичащи от текста, 

показва, че представеното изследване има практически ефект върху 

заинтересованите от ЧЕО в показаните контексти. Това би могло да се приеме като 



допълнителен практико-приложен принос, който вече е адресиран към 

ангажираните в чуждоезиковия образователен процес преподаватели и 

изследователи от гледна точка на езикознанието и на подходите и методите за 

ЧЕО. 

 

IV. Заключение 

 На основание на дадената по-горе обща положителна характеристика на 

продуктивността на научната и практическа дейност на кандидата, достойнствата 

на предложения дисертационен труд и оценката на нейните творчески научни 

постижения с приносен характер, а също в съгласие с нормативните документи за 

научни звания и степени, гласувам „за” присъждането на образователната и научна 

степен „доктор”  по професионално направление 3.3. Политически науки, шифър 

05.11.02 Политология (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС – 

Европейска идентичност), на дисертант Пенка Димитрова Христова.  
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