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Дисертационният труд предлага описание на оригинална система за компютърна 

визуализация на явления от класическата механика, главно върху примера на 

махалото, която подпомага в значителна степен обучението на студенти в курса по 

обща физика в университетети и инженерни висши училища. Автор на този труд е 

Светослав Светославов Забунов, получил висшето си образование в Техническия 

университет в София и сега докторант в Катедрата по методика на обучението по 

физика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с научен консултант 

доц. д-р Мая Гайдарова. 

 

Дисертацията (103 стр.) е структурирана в 4 глави, списъкът на използваната 

литература включва 66 литературни източници, авторефератът на дисертацията 

копира в съкратен вид същата структура. Дисертацията е изградена върху 5 научни 

публикации, 4 от които са излезли от печат. Две от тези статии са в първични 

научни списания, които са част от световната система за рефериране, индексиране 

и оценяване – European Journal of Physics с импакт фактор IF(2010)=0,757 и 

Chemistry. Bulgarian Journal of Chemical Education с импакт ранг SJR(2010)=0.027. 

Това означава, че тези публикации, които очевидно са основни за дисертацията – 

първата „Rigid Body Motion in Stereo 3D Simulation” (2010) и втората “Teaching 



Physics Using Virtual Laboratory Exercises of an Adaptive E-Learning System” (2009) 

са с международна видимост и със сигурни гаранции, че са били обект на 

експертна оценка от независими и анонимни рецензенти. Несъмнено  това е добър 

атестат за настоящия дисертационен труд и неговия автор. 

 

Претенциите на автора за научни и приложни приноси пестеливо (това е добре) са 

формулирани от автора по следния начин: 1. Проектирана и създадена е система за 

3D стерео симулации към общия курс по механика с възможност за симулиране на 

явления, недостъпни в лабораторни условия и визуализиране на вектори, 

траектории и конструкции, също недостъпни в традиционна учебна среда; 2. 

Осъществяване на пространствена 3D графика чрез стреоскопичен метод; 3. 

Платформена независимост на създадените симулации; 4. Дистационен достъп до 

симулациите в Интернет среда с помощта на всякакъв уеб браузер. Внимателното 

прочитане на дисертационния материал ме убеждава, че тези претенции са добре 

обосновани и, следователно, могат да бъдат приети. 

 

Предлаганите визуализации са демонстрирани на 22 студенти (физика) и 15 

студенти (инженерна физика) и тяхното мнение за видяното е получено чрез 

анкета. Всички студенти смятат, че използването на компютърни симулации на 

физични явления в лекции и семинари е необходимо и полезно. Такъв отговор е за 

очакване, защото от анкетираните студенти само трима са отговорили, че никога не 

си задават въпроси по време на лекции и навярно това са студентите, които са 

заявили, че не биха използвали такъв метод на самостоятелна работа с учебния 

материал. Опитът за статистическа обработка на резултатите, пред вид малкия брой 

на анкетираните студенти, аз намирам за излишен. Качествените методи на 

изследване в такива случаи са напълно достатъчни, но освен анкетното проучване 

със структурирани въпроси и въпроси със свободен отговор, този инструментариум 

днес е достатъчно разнообразен и някои от известните инструменти е могло да 

бъдат включени и в настоящата работа – например делфи-метода с експерти, който 

днес се провежда лесно с използване на електронната поща. Търсенето на джендър 



ефекти (които са за очакване) при такива визуални демонстрации е останало вън от 

вниманието на автора.  

 

За каква читателска аудитория е предназначен дисертационният труд на г-н 

Светослав Забунов? Тази читателска аудитория би могло да бъде много широка – 

специалисти от учебната практика във висшите училища, лектори и ръководители 

на семинари и упражнения, студенти и дори учители от средното училище и 

техните ученици. Един грешен акцент в структурирането на дисертацията по мое 

мнение свива читателската аудитория на настоящия текст в значителна степен. 

Вместо да представи използвания математичен апарат в приложение, 

освобождавайки основния текст от него, което е разумно, защото този апарат не 

съдържа оригинален научен принос, освен някои иновативни елементи в 

използваните числени методи, например кватернионната техника, авторът е 

запълнил с него глава втора на дисертацията, с което е поел риск да обезсърчи 

евентуалния читател от по-нататъшно запознаване с останалия дисертационен 

материал.  

 

Вместо този излишен математичен уклон авторът можеше да представи по пълно 

обосноваване на преследваните и успешно реализираните в крайна сметка цели на 

дисертацията. Една по-обща панорама на тази проблематика би направила този 

труд четивен и търсен. По мое мнение такова разширение би трябвало да се търси в 

две посоки. Най-напред дисертацията щеше да спечели, ако включваше внимателен 

анализ на проблема за визуализацията и естетиката в науката. Този проблем има 

своето развитие в полето на химията, но в микросвета, където визуализациите 

винаги крият опасности от вулгаризизиране и произволни спекулации (вж. Hyle: 

Aesthetics and Visualization in Chemistry (2003)). В случаите на Забунов 

визуализациите са в макросвета, което пък отваря пътя за препратки към идеите на 

E. Mach за това какво е е обяснение в обучението. В дисертацията липсва 

обосновка защо физичното махало е нейн основен обект. Аз намирам това за 

пропуск, защото махалото е универсален елемент на научната грамотност с 

особено епистемологично значение, поради връзките на този обект с науката (не 



само физиката), математиката, технологията, обществото и културата (вж. напр. 

M.R. Matthews, C.F. Gauld, A. Stinner. The Pendulum: Scientific, Historical, 

Philosophical and Educational Perspectives. Springer, Berlin, 2005 или M.R. Matthews. 

Time for Science Education: How Teaching the History and Philosophy of Pendulum 

Motion Can Contribute to Science Literacy. Kluwer, Dordrecht, 2000). 

 

Научният апарат на дисертационния труд също предизвиква критична бележка. 

Списъкът на литературата в края на дисертацията съдържа 66 заглавия. В научната 

периодика има ясен стандарт – литературата съдържа внимателно подбрани, 

основни  и равнопоставени литературни източници с оглед на тяхната значимост и 

достъпност, които трябва да бъдат представени с техните пълни библиографски 

данни, което не включва данните за ISSN и още по-малко техните doi. По правило 

интернет източници нямат място в списъка на литературата и те би могло да бъдат 

представени в „бележки”, ако има такава необходимост. Списъкът в дисертацията 

на Забунов е представен непрофесионално – номерирането на източниците в 

списъка е излишно след като е използвана друга система на цитиране в текста, има 

липсващи, но и излишни библиографски данни, не открих част от цитираните в 

списъка източници в основния текст, липсват модерните (след 2004) журнални 

статии по обсъжданата проблематика, а такива има много в международно 

видимата научна периодика.  

 

Критичните бележки в настоящата рецензия са с формален характер, но аз се 

надявам, че г-н Светослав Забунов ще ги вземе под внимание, което ще му осигури 

успех в следващи изследвания и публикации в избраното от него научно поле. Аз 

нямам колебания да заявя, че и в настоящия вид дисертацията на кандидата има 

подчертан приносен характер в областта на електронното обучение – една област, 

която в момента ангажира повишен интерес в България, който, обаче, за съжаление 

все още се материализира чрез голям масив компилативни и международно 

неразпозноваеми съчинения. Трудовете на г-н Забунов са едно изключение от това 

общо за момента правило.  

 



Прочее, с пълна убеденост препоръчвам на Почитаемото Научно жури, което имам 

честта да председателствам, да присъди на г-н Светослав Светославов Забунов 

образователната и научна степен „доктор.” 

 

 

София, 23 юли 2011 г.                       Рецензент: 

 

(проф. дхн Борислав Тошев) 

 

 

 

 

 


