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РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертацията на Давуд Акташ на тема „Изследване на 

междуезиковото разбиране при езици от различни езикови  

семейства” за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” 

 

 Дисертацията на Д. Акташ е посветена на един много 

съществен проблем в съвременния контекст на комуникация, 

който има специфични характеристики – междуезиковото 

разбиране (intercomprehension). От една страна имаме ситуацията 

в Европейския съюз (ЕС), която се характеризира с многоезичие 

като политика на Съюза, но и създава сериозни проблеми при 

комуникацията и при съгласуване на законодателството. От 

друга страна, все по нарастващото разпространение на 

английския език като универсален инструмент за общуване в 

световен мащаб. Трудът изследва проблема за механизмите и 

степента на междуезиково разбиране и връзката му с 

чуждоезиковото обучение. 

 Дисертацията се състои от шест глави (180 страници), 

библиография и приложения. Към печатното тяло е приложено и 

DVD, което съдържа подробен материал за проведените от  
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дисертанта експериментални изследвания. Трудът е написан на 

английски език. 

 В първа глава се разглежда подробно и аргументирано 

именно езиковият проблем в ЕС. Поддържа се позицията за 

многоезичност, която се свързва с езиковата толерантност и със 

запазване на културното разнообразие, теза застъпена нашироко 

по-нататък в дисертацията. Прави се и подробен анализ на 

езиковата политика на ЕС и трудностите с които се сблъсква тя. 

 Ясно и точно са формулирани целите на изследването: 

1. Да се създаден описателен модел на междуезиковото 

разбиране. 

2. Да се приложи този модел в комуникационна среда на 

използване на три генетично несвързани езика. 

3. Принос на анализа на междуезиковото разбиране за 

методиката на преподаването на чужди езици. 

Възоснова на тези цели са формулирани 5 изследователски 

проблема и 5 хипотези, свързани с тях. Това, което дисертантът 

нарича „ограничения” на изследването са всъщност ясно заявени 

критерии за подбор на изследваните лица – юноши от 9-11 клас, 

които изучават английски като втори език. Това създава единна 

основа за формулиране на изводите и прави тези изводи валидни 

и добре подплатени експериментално.  
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 Втора глава е посветена изцяло на междуезиковото 

разбиране. Подробно и ясно е формулирано понятието. След това 

се прави много детайлен преглед на съществуващите 

изследвания и проекти свързани с проблема. Те са разделени по 

типове в зависимост от формулирани от Д. Акташ критерии. 

Много силна страна на тази глава е именно аналитичният и 

критичен анализ на съществуващите изследвания и прецизно 

формулиране на техните предимства. Още при този коментар 

проличава позицията на автора във връзка с използването на 

културните знания при междуезиковото разбиране. 

 Трета глава е посветена именно на проблема за езика и 

културните знания. Дисертантът изследва това отношение в 

различни аспекти като винаги прави връзка с изучаването на 

чужд език и междуезиковото разбиране. Отделно се разглежда и 

невербалната комуникация и свързаните с нея културни 

различия. 

 Специално внимание заслужава частта в която дисертантът 

анализира проблема за multiple intelligence. Отделно са 

анализирани съставящите това понятие компоненти. Прави силно 

впечатление непрекъснатият стремеж на Д. Акташ да анализира 

проблема критично и да заявява аргументирано собствената си 

позиция по въпроса. 
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 Четвърта глава представя подробно разработената от 

дисертанта методология. Тук той проявява добра осведоменост и 

добре аргументирана преценка за възможния методологически 

апарат с оглед на спецификата на проблема. Изследваните лица 

са 168, както споменах от една възрастова група и с един и същ 

статус – изучаващи английски като чужд език. Важно е че Д. 

Акташ е избрал най-трудния вариант – изследваните лица 

говорят езици от различни езикови семейства – славянски езици 

(български), романски езици (румънски)  и тюркски езици 

(турски). Процесът на междуезиково разбиране в този случай ще 

бъде пределно затруднен защото не може да се използва латентна 

езикова компетентност. В същото време обаче именно този избор 

на езици представя най-релефно и в най-изчистен вариант 

проблемите при междуезиковото разбиране и ясно обособява 

ролята на културните знания като относително независим 

фактор. 

 Похвално е че дисертантът ясно осъзнава разликата между 

методологически апарат и инструментариум на анализа. Той 

много подробно описва инструментите на своя анализ: 

1. Отворен въпросник. 

Въпросникът е добре обмислен и подробен така че да не 

заруднява анкетираните и да не създава допълнителен 

„шум” при процеса на разбиране. Въпросите са зададени  
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ясно, конкретните са и са сдвързани с конкретни събития 

и факти. 

2. Процедури за събиране на информацията. 

Процедурите чрез които се получават и систематизират 

получените отговори на информаторите са също 

подробно описани  и добре обосновани. 

3. Процедури за анализ на данните. 

Пета глава обобщава резултатите и ги коментира подробно. 

 Това е всъщност най-важната част на дисертацията защото 

възоснова на получените резултати Д. Акташ предлага свой 

собствен модел, който той нарича Reservoir Model. Моделът е 

многокомпонентен и отчита факти, установени при обработка на 

данните от експеримента. В резултат на предложения модел 

дисертантът формулира 12 заключения от които ще представя 

тези, които смятам за много съществени: 

1. Намерени са начини за ускоряване на междуезиковото 

общуване. 

2. Мобилизира се латентното знание. 

3. Използва се знание, което е лесно достъпно. 

4. Прилагането на модела създава увереност при изучаване 

на чужд език. 

5. Стратегиите при междуезиковото разбиране се усвояват 

подсъзнателно. 
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 Последната Шеста глава предлага обобщаващите 

заключения от изследването, възможните положителни 

последствия и по-нататъшни указания за използване на модела. 

 Авторът формулира 11 важни заключения като резултат от 

проведеното изследване. Ще посоча някои от тях, които намирам 

за особено съществени: 

1. Междуезиковото разбиране е факт и то представлява 

мощен инструмент при езиково обучение. 

2. Предложения авторски модел работи добре и е силен. 

3. Този модел може да обогати съвременното 

комуникативно преподаване на чужди езици. 

4. Компетентността при междуезиковото разбиране може да 

се разшири по естествен път. 

5. Авторовоият модел ще подпомогне развитиетио на 

мултиезикови стратегии. 

6. Моделът отчита влиянието на социалните фактори и 

културното знание. 

Накрая авторът дава някои препоръки за преподаването на 

чужд език като отчита постигнатите в дисертацията резултати. 

Тези резултати, това е много важно, не са умозрителни. Те са 

изведени от едно мащабно експериментално изследване, 

достоверни са и представляват солидна база за по-нататъшния 

анализ на междуезиковото разбиране. 
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Представеният дисертационен труд анализира и теоретично 

и експериментално един централен за нашето съвременно 

общество проблем – езиковото разнообразие, многоезичието и 

междуезиковото разбиране. И това не е само проблем на 

чуждоезиковото обучение. В рамките на ЕС той може да се 

превърне и в политически въпрос. 

Дисертантът показва много добра осведоменост в 

дискутираната от него област. Експериментът е прецизен и 

надежден. Резултатите са солидни и могат да се използват и за 

други изследавния. Авторът е предложил свой собствен модел на 

междуезиковото разбиране, който допълва и усъвършенства 

съществуващите модели. 

Авторефератът предава достовиерно съдържанието на 

дисертацията. 

Възоснова на казаното дотук смятам че представеният 

дисертационен труд има всички качества на докторска 

дисертация и на Давуд Акташ може да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор”. 
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