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 Представената дисертация изследва актуална, значима и с подчертано  
иновативен характер проблематика, а именно - междуезиковото разбиране, 
надхвърлящо рамките на едно езиково семейство. Изборът на темата на изследването е  
безспорно ориентиран към решаването на сериозна научна и научно приложна задача.   

 
Разработката е в обем от 180 страници и се състои от шест глави, две 

приложения и библиография, описани подробно в съдържаниетои. Библиографската 
свидетелства за добрата осведоменост на автора – включени са 117  книги и статии, 
повечето от които на английски език, и 16 електронни адреси. Приложенията 
илюстрират материалите, използвани в хода на експеримента, a съпровождащият 
книжното тяло DVD диск придава завършеност на съвременния дизайн на труда.  
Авторефератът отразява адекватно съдържанието на дисертацията и приносните 
моменти. 

 
Структурата на труда е съобразена със същината на разглежданите проблеми.   В 

увода, оформен като първа глава, се мотивира изборът на темата, обосновава се нейната 
актуалност, ясно се формулират целите на изследването, основните задачи и въпроси, 
на които се търси отговор ( 22-23 стр.). Целта на изследователския проект е да се 
ускори процесът по междуезиково разбиране и да се активизират неосъзнатите от 
учещите знания, които те са придобили по естествен път, като се изследват и 
средствата за получаването на тези знания в нормални условия.  Изследователските 
задачи, които авторът си поставя са четири и включват: 1/създаване на описателен 
модел на Междуезиковото разбиране; 2/ прилагане на  този модел в комуникативна 
среда на три езика, принадлежащи към три различни езикови семейства; 3/ дефиниране 



на  ползата от анализа на междуезиковото разбиране за практиката на езиковото 
обучение и методиката на обучение по втори език; 4/ пълноценно използване на 
ресурсните възможности на наличната комуникативна компетенция на обучаваните 
юноши. Логичните очаквания за резултатите от изследването са изразени в издигнатите 
пет хипотетични предположения относно ролята: 1/ на наличните знания и умения, 
които притежава всеки човек за разбиране на непознат език; 2/ на невербалните 
комуникационни стратегии; 3/ на някои т.нар. основни фактори; 4/ на персоналните 
фактори; 5/ на емоционалните фактори. Към необходимите задължителни елементи в 
увода се включва още и изясняването на реалните ограничения, в рамките на които се 
осъществява изследването. По този начин се аргументират основанията за избор на 
училищата, в които е проведен експериментът.      
  
  Глава втора: „Междуезиково разбиране: теоретични изследвания и 
практически заключения” е посветена на анализа на достигнатото теоретично ниво по 
проблема и степента на приложимост в практиката. Тук се изяснява същността на 
изследователската проблематика и се синтезира понятийният апарат. Давут Акташ 
представя различните дефиниции на понятието „междуезиково разбиране”, след което 
разглежда в хронологичен ред характерните особености на осъществените до този 
момент  научно-изследователски проекти в дадената област: Галатеа (1991-1999), 
Еуроком 4 (1991-1999), Междуезиково разбиране и подготовката на учители(1998-
2001), Онлайн междуезиково разбиране в германските еици (1999-2003),  Европейско 
съзнание и междуезиково разбиране (ЕС&МР) (2003-2007), Евромания (2006-2008), 
Интерком (2006-2009), Серия истории (2007-2009), Галапро( 2008-2010), ЕуроКом и 
Рединтър – Rede Europeia de Intercompreensão – Европейската Мрежа за междуезиково 
разбиране (2008-2011). Следва анализ на основните модели на явлението 
„междуезиквово разбиране”, които включват: 1. Модулен модел на междуезиковото 
разбиране (разработен от М.Пенчева и Т.Шопов); 2. Модел на Филомена Капучо; 3. 
Модел на Петер Дойе. Очертана е спецификата на всеки модел, различното и общото 
между тях. Теоретичният преглед завършва със задълбочен анализ на научната 
продукция в областта на междуезиковото разбиране. Представени са 6 книги, между 
които и ще откроим заглавията с българско участие: „Understanding Babel” (Да 
разбираме Вавилонското езиково стълпотворение), с автори М.Пенчева и Т.Шопов, и 
сборник статии „Анализ на междуезиковото разбиране”, издание на Университетско 
издателство „Св.Кл.Охридски”, с редактор Т.Шопов. Всичко казано позволява да се 
направи изводът, че втора глава на  дисертацията има висока информационна 
стойност и представя изчерпателно теоретичните основи на изследването. 
Научният анализ е задълбочен и разкрива широките познания на автора в областта 
на междуезиковото разбиране, а също и неговите научноизследователски качества.  
 

Следващата, трета глава, озаглавена „Близка (сродна) тематика” разглежда  
други допълнителни  теми, свързани със същността на изследването.  Тук се анализират  
психологическите характеристики и възрастовите особености на изследваните лица, 
т.нар. информатори, подробно се изяснява понятието „множествена интелигентност” и 
съставящите я компоненти, задълбочено се разглежда въпросът за културата и връзката 
между език и култура, като се обръща специално внимание на невербалната 
комуникация,  един от основните източници на междуезиково разбиране. Положително 
може да се оцени желанието на дисертанта не само да предложи анализ, но и да изрази 
свое  виждане по разглежданата проблематика. Тъй като познавам добре първия 
вариант на дисертацията, смятам че с разработването на отделна глава, изследваща 
посочените по-горе проблеми, Давут Акташ е избрал уместен и ефективен начин да 



отговори и да се съобрази с някои от основните препоръки, направени при 
първоначалното обсъждане  на труда.  Друг е въпросът, че на места изложението е 
ненужно многословно и  звучи  в известна степен  самоцелно.  

 
Методиката на изследването е разработена адекватно и е описана подробно в 

глава четвърта. Тук се представят  условията, при които се провежда проучването, 
участниците, използвания инструментариум, а също и процедурите за събиране на 
данни и провеждане на анализ. Наличието на  DVD диск предоставя допълнителна 
възможност научната фактология да „оживее” във визуални картини.  Тази глава 
съдържа богатство от фактологичен материал, представен в таблична форма, там 
където е нужно. Събрани са необходимите и достатъчни данни за анализ  съобразно с 
изходните хипотези и цел на изследването. Резултатите от проучването са изчислени 
чрез статистически анализ с помощта на SPSS (Статистически пакет за Социални 
науки) за програмата на Windows 17.0. 
 

В пета глава, озаглавена „Получени данни и анализ”  акцентът пада върху 
разбора на сведенията и резултатите от изследването. Обработването на резултатите е 
коректно и върху тяхна основа авторът изгражда нов, различен от анализираните по-
рано модели за междуезиково разбиране. Моделът е наречен модел-резервоар,  като 
Давут Акташ аргументира достатъчно убедително избора на наименованието. Схемата 
на модела, изложена на стр.143, представя  основните пътища за получаване на знания 
от юношите, било то съзнателно или не, и включва следните компоненти:1/ 
несъзнавано възприятие(слаби сигнали-моментно учене); 2/ задължително образование; 
3/ силни сигнали-свободни дейности; 4/ двуезични преселници. Това са основните 
словесни течения за формирането на модела-резервоар. Следват изводите, до които се 
стига в резултат на проведеното изследване. Формулирани са 12 извода, които в 
обобщен вид се свеждат до следното: 

  
• Чрез разработения модел се ускорява процесът на междуезиково 

разбиране. Моделът насочва към използване на  общите познания и 
оползотворяване на  визуалните  аспекти в общуването, а също и към  
използване на „скритото знание”. С помощта на модела стратегиите за 
междуезиково общуване могат да се усвояват на подсъзнателно равнище. 

• Моделът може да се използва при гледане и разбиране на информация, 
предлагана от образователни телевизионни канали на език, различен от 
родния. 

• Моделът дава възможност да се направлява целенасочено дейността на 
юношите и да се подобрява тяхната комуникативна компетенция 

 
Според автора разработеният модел ще допринесе за постигане  целите на 

Съвета на Европа за улесняване и развитие на общуването и интеракцията между 
европейците с различни родни езици.   

 
Глава шеста е озаглавена „Изводи, импликации и предложения”. Тук се 

систематизират общите изводи, които са всъщност приносните моменти на 
проведеното изследване.   Набелязват се и  възможните насоки за по-нататъшна работа 
по проекти в областта на междуезиковото разбиране, което може да се приеме като 
свидетелство за  високата мотивация на дисертанта.  

 
Оценка и приносни моменти  



Бих откроила следните научни приноси на труда: 
 

1. Представената разработка е подчертано актуално, цялостно и самостоятелно 
научно изследване върху проблемите на междуезиковото разбиране 

2. За първи път се представя и систематизира изследване в областта на 
междуезиковото разбиране, което надхвърля раките на едно езиково семейство; 

3. Издигането и научното отстояване на  идеята за  изграждане на междуезиково 
съзнание, надхвърлящо границите на едно езиково семейство, е изключително 
полезно предложение, което може да се използва както от страните, където е 
проведен експериментът, така и в други страни; 

4. Изграден е нов модел за междуезиково разбиране, наречен от неговия автор „ 
Модел-резервоар”. Това е ценен принос в съответната област 

 
   Представената изследване заслужава безспорно положителна оценка. 

Теоретичната част на дисертацията има необходимия обхват и дълбочина. Авторът  
показва изключително добра информираност по отношение на изследваната тематика, 
притежава задълбочени познания и което е още по-важно – прилага ги практически, за 
да даде своя принос в развитието на теорията и практиката на междуезиковото 
разбиране. Давут Акташ умее да анализира задълбочено, като в същото време 
продуцира свои идеи и ясно ги откроява от становищата на цитираните автори. Друга 
положителна страна на дисертацията  е големият  брой участници в експерименталното 
проучване, почти 200 ученика от  България, Турция и Румъния.. 

 
 Критични бележки и препоръки 
 
          Основните забележки се отнасят до стила на изложение и писане. На места 
текстът е ясен и логичен, а на други се наблюдава многословие, може да се каже дори 
разточителност, при това не само езикова, но и съдържателна. Създава се впечатление 
за отклоняване от тематиката на изследването, както и за представяне в прекалени 
подробности на пътя за достигане до изводите. 
           

Това мнение е в известна степен относително и разгледано в по-широка 
перспектива, може да придобие различен смисъл. Става въпрос за спецификата на 
изследваната тематика, нейната вътрешно присъща широта и дълбочина, което 
предполага и широта на подхода към изследваните проблеми.  И не би могло да се 
очаква друго, ката се има предвид спецификата на езика като човешки феномен от една 
страна и междудисциплинарната и интегративна природа на методиката на езиковото 
обучение – от друга. В този смисъл посочената „езикова и съдържателна 
разточителност” могат да се разглеждат и като израз на желанието на автора да 
постигне  максимално висока информативност и изчерпателност.. 

 
Представената  тук дисертация е написана на английски език, а авторефератът – 

на български. Това само по себе си е допълнително препятствие, което авторът в хода 
на описанието на изследването преодолява с променлив успех, но подчертавам – с 
определено положителен краен резултат. 

 
Всичко казано дотук се свежда до препоръката в своите бъдещи изследвания 

Давут Актат да се стреми към по-голяма прецизност в изказа и по-стегнат стил на 
изложение, което безспорно се постига  по-лесно при писането на роден език.    
            



Необходимо е да се посочи, че  направените бележки и препоръки не са от такъв 
характер, че да оспорят приносните моменти на изследването.  
 
Лични впечатления 

 
 Познавам Давут Акташ като докторант в катедра Методика на чуждоезиковото 

обучение в СУ ”Св .Климент Охридски”.  Имам отлични впечатления за неговата 
отговорност, задълбоченост, висока мотивация и желание за развитие в научен план.   
 
Заключение: 

 
Въз основа на направения критичен анализ и констатации смятам, че 

дисертацията Анализ на междуезиково разбиране в различни езикови семейства 
отговаря на установените законови изисквания. Моето заключение е изцяло 
положително и предлагам на уважаемите членове на журито да гласуват положително 
за присъждане на образователната  и научна степен доктор на Давут Акташ. 
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