
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д. п. н. Йордан Георгиев Колев на дисертационен труд на тема: 

„Дидактическите възгледи на Михаил Герасков (1874-1957)”, представен от Марияна 

Иванова Илиева, редовен докторант на факултета по педагогика при СУ „Св. Климент 

Охридски” с научен ръководител проф. д. п. н. Албена Чавдарова, за публична защита 

пред Научно Жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 1.2. Педагогика 

  

 Двата „кòза” на историческото познание, които „държи” и историята на 

педагогиката, са от значение и за рецензирания труд на докторант Марияна Илиева 

относно дидактическите възгледи на проф. Михаил Герасков: 

- в историята на педагогическия процес се съхраняват духовни ценности, които 

изразяват и общото, и специфичното в живота и идеите на забележителните философи, 

социолози, педагози и психолози; 

- интелектуалното богатство на отминалата образователна действителност 

диалектически отразява както самобитното своеобразие на отделните народности, 

общества и нации, така и техните социални търсения и научни постижения.   

Михаил Герасков – „героят” на това историко-педагогическо изследване – 

съчетава в личността и творчеството си и двата „продукта” от сътрудничеството и 

взаимодействието на България с Европа в историческия процес от края на ХІХ и 

първата половина на ХХ в. Професорът на Софийския университет М. Герасков е 

уникална със социалната си активност публична личност на гражданското общество и 

безспорно е научно-обществено явление не само за българската педагогика и 

националното образование. Затова концептуално е оправдан изборът на точно такава 

тема за дисертацията на колегата М. Илиева, още повече че днес нашата педагогическа 

„гилдия” жизнено се нуждае от примера, идеите и опита на видни педагози и учители 

от близкото ни минало, за да „намери себе си” в противоречивите условия на т. нар. 

„преход” към демокрация. А проф. Михаил Герасков е наистина щедър дарител на 

духовни, културни и научни ценности!  

  

Рецензираната историко-педагогическа разработка на докторант Марияна 

Илиева е за идейно-творческото пространство на един ентусиазиран български учен, 

чийто житейски „фон” по необходимост е значителен и труден период от развитието 

на България, на националното ни училище и на педагогическата наука; период на 



огромна и ползотворна научна, управленска и практическа работа за модернизиране на 

образователната система и кадровото израстване на родния учителски потенциал. 

Според мен Илиева сполучливо е доловила в конкретния случай на своето изследване 

динамиката на връзката между личността и обществото, между гражданина и 

държавата, което й позволява убедително да покаже социалния субект Герасков с 

всичките му „превъплъщения” на житейската сцена в България и Германия с тяхната 

значима полза за обществения интерес. Разбира се Илиева основателно акцентира на 

неговата главна професионална роля на компаративист, който заимства от 

авангардната европейска педагогика и успешно модернизира педагогическото мислене 

на българските учители и преподаватели – така тя съумява по-детайлно да анализира и 

оцени дидактическите му възгледи.  

Приемам по принцип, че разработката на рецензираната дисертация е поставена 

на вярна научна основа – има концепция за изследването, макар и непълна, 

структурирането е правилно подредено в хронологично-аналитичен план и тематично 

организирано в четирите глави на труда. Научният апарат е перфектен – прецизна 

употреба на понятия и термини, стилът е подходящ и с много точен изказ, цитирането 

– колегиално и достоверно, източниците и авторите – съдържателно изчерпани. 

Авторката има сполучливи анализи и сравнения (вкл. и компаративистки), уместен 

коментар с приемливи оценки и нюанси. Затова още в началото на рецензията искам да 

отбележа моята обща преценка за дисертационния труд на колегата – тя представя 

детайлно историко-педагогическо изследване със значими резултати за развитието на 

българската дидактика днес. 

 Приемам структурата и вътрешната организация на дисертационния труд за 

дидактическите възгледи на Михаил Герасков, тъй като съответства на научните 

изисквания за подобен род историко-педагогически разработки. Хронологичният 

подход позволява вътрешно йерархизиране на основните части от общото към 

частното, а динамичната взаимовръзка на изложението в четирите глави се дължи на 

тематичните акценти в отделните точки, умно обособени в цялото. Мотивирането на 

изследването също е компетентно направено – ярко обяснение на актуалността на 

темата; обширно и научно представяне на авторите, които са писали или сега/още 

също работят по избраната проблематика (Заб.: с. 5, 6 ред отгоре – що за „Възраждане” 

е това?; изречението на с. 6, ред 6 отдолу не се разбира; П. Шотеков от с. 8 се повтаря 

на с. 27; и др.); правилно са определени (твърде бегло) обект, предмет, цел и задачи, но 

научната хипотеза (?) не е добра и в този си вид е неясна. В постановъчната част няма 



представяне на избраната методология за историко-педагогическото проучване, няма 

архивните фондове, източниците и пр., с които е работено, а също кога и къде е 

направено това изследване. Заключението е по-скоро сбит преразказ на съдържанието 

на труда, отколкото синтез на резултатите със съответни научни изводи, а по 

възможност – и препоръки. Литературата е със 169 заглавия на кирилица. 

Библиографията е представена отделно, тъй като съдържа цялото педагогическо 

наследство на проф. д-р Михаил Герасков (с лични заслуги на докторант М. Илиева) – 

включени са 395 заглавия на негови трудове, ръководства и методики (с. 248 – с. 264), 

а след тях са прегледи, съобщения и бележки, интервюта, рецензия и критика, 

рецензии и другите за него (с. 264 – с. 280): убеден съм, че всички тези документи са 

правилно проучени, анализирани и сравнявани, което се доказва и от високото 

качество на дисертационния труд. Приложенията в този си вид според мен са излишни. 

Приемам и тезисите, включени в края на дисертационния труд (с. 302 – с. 305), 

въпреки че тук по-уместни са очакванията и преценките на автора за лични приноси в 

науката и развитието на историята на българското образование, а в частност – и на 

съвременната дидактика. 

  Глава първа представя резултатите от изследването на М. Илиева за живота и 

творчеството на Михаил Герасков. Добре са проучени и сполучливо са анализирани 

фактите и документите, социума на епохата, социално-законодателно-педагогическите 

идеи, позиции и дейност на М. Герасков. Портретът на професора от негови студенти е 

сполучливо съставен (може още), периодизацията на живота и социално-

професионалните му изяви също е достоверна, има добри авторски попадения, но като 

цяло, тук разработката е доста семпла (бедна) на фона на социалния „Страшен съд” от 

идеи и противоборства в избрания период от българската история (и европейската). 

 Втората глава е за педагогическата мисъл в България през първата половина 

на ХХ в., като тук материалът е разгърнат в 2 точки и всяка от тях е центрирана по 

съответен проблем – за хербартианската педагогика (т. 1) и за реформаторската 

педагогика (т. 2). За авторката съдържанието на тази глава е помощно-въвеждащо в 

идейната атмосфера на историческия етап, в който М. Герасков формира своята 

философия и осъществява творческите си дейности, но е слабата част на труда, според 

мен, неубедителна е, и като съдържание, и като коментар и изводи. 

 Глава трета безспорно е „най-педагогическа” (над 100 стр.) – в нея се 

анализират възгледите на проф. Герасков за дидактиката като наука: за научния 

статут на дидактиката; за образованието; за обучението. Отлично е направена, 



детайлно и ерудирано, съвременно звучи. Приемам я изцяло без забележки – и 

съдържателно, и структурно. 

 Глава четвърта е за методическите схващания на Михаил Герасков с 4 основи 

точки (80 стр.): научен статус на методиката по отделните учебни предмети; методика 

на обучението в началното училище; методика на обучението в прогимназията; 

методика на обучението в средното училище. Композиционно е отлично подредена, с 

методически детайли, научен анализ и сравнения с модерните днес методики на 

обучението. 

Съдържателните качества на дисертацията на докторант Илиева също са на 

нужното научно равнище, като трябва да отбележа по-специално следните нейни 

постижения: 

 - приложен е ефективен историографски подход - спазени са изискванията за 

цялостност и системност на историко-педагогическото проучване – на фона на 

историческия подход отлично са обособени етапите и преходите, „уловена” е 

приемствеността в историческия процес. С труда си М. Илиева се доказва като, по 

израза на проф. М. Люлюшев, добър „изследвач” на българското образование, обаче да 

не се увлича по описания и преразказ, а да търси най-вече закономерностите и 

зависимостите, с още повече анализи, сравнения и историко-педагогически оценки за 

явлението/субекта – например: личностните сблъсъци на М. Герасков с министрите 

Ив. Д. Шишманов и Ст. Омарчевски; взаимодействията с колегите му в университета и 

др. т.; 

- постигната е висока степен на научност на изследването, тъй като, освен че са 

анализирани оригиналните трудове на М. Герасков и бележките на негови 

съвременници, са включени становищата и на водещите български дидактици – както 

техните оценки за наследството на проф. Герасков, така и възловите им тези и 

определения в дидактиката (Защо „дидактиката като наука” гл. ІІІ – тя Е наука). 

Обхванати са и почти всички днешни мислители на образованието с идеите и опита им 

на дидактици, а в труда на Илиева присъстват и общите ни учители проф. Найден 

Чакъров и проф. Жечо Атанасов (и др.). Подкрепям такъв определено правилен 

(според мен) подход, не само защото науката по принцип се нуждае от приемственост, 

а и защото тя (науката) е преди всичко морал (идейната и колегиалната научна 

приемственост е необходима особено на българската педагогика), затова оценявам 

решението на Илиева за впечатляващо и насърчително-радващо; 



 - успешно е актуализирано историческото познание на българската дидактика, 

тъй като в рецензираната дисертация на М. Илиева е обхванат комплексно целият 

процес на понятийното, целевото и съдържателното й изграждане в историческия 

процес, чийто елемент и резултат в крайна сметка е и съвременната ни „наука за 

училищното образование” (по М. Герасков). От тази гледна точка оценявам с 

„Отличен” нейното постижение, тъй като Илиева е открила ключовото ядро на 

понятийното „кълбо” и идейно много добре „го е разплела”. Оставам с очакването, че 

в следващите си изследвания тя вече ще търси и прогностичните функции на 

историята на българската дидактика.  

 

Авторефератът на докторант Илиева точно и цялостно отразява съдържанието 

на дисертацията и е изработен професионално. Публикациите по темата също 

отговарят на съдържанието на защитавания историко-педагогически труд, като добре 

представят нейните гледни точки върху основните направления на изследваните 

социално-педагогически явления, на личностно-професионалните дейности и 

дидактическите възгледи на М. Герасков от избрания исторически период, 

съпоставени, коментирани и оценени от съвременни аспекти. Приемам справката за 

научните приноси на докторант Марияна Илиева, тъй като вярно и интелигентно 

отразяват нейните реални постижения в историята на българската дидактика, достойно 

„рисуват” личността на проф. Михаил Герасков и правилно оценяват националните му 

заслуги за европеизирането на българското образование.  

 

Забележки и препоръки 

 1. Научната осведоменост на докторантката е впечатляваща (и изчерпваща – все 

пак освен Хербарт има и други класици на педагогиката), а и проф. М. Герасков 

отговорно ни е завещал истинско богатство от научни идеи и доблестно гражданско 

поведение – това творческо „партньорство” на автор и „герой” постига отличен 

пазарен продукт, т. е. нека този труд бъде отпечатан за обща полза.  

 2. Повече критичност и лична позиция. 

  

ВЪПРОСИ: 

  1. Каква е разликата между увод, въведение, предговор, постановка и кое от тях 

„би стояло” по-добре (по-точно) на Вашата дисертация?  



 2. Проф. д. п. н. Жечо Атанасов забраняваше да издигаме хипотези за нашите 

историко-педагогически изследвания, а препоръчваше да имаме тези – какви са 

основанията му. А Вие какво мислите? 

  

Заключение 

Очевидните научни постижения на докторант Марияна Иванова Илиева в 

изследването й за дидактическите възгледи на Михаил Герасков и направеният тук 

оценъчно-положителен историко-педагогически коментар доказват, че рецензираната 

разработка на дисертация е неин самостоятелен авторски труд с адекватни и 

оригинални научни приноси. Тези мои професионални твърдения са основание да 

предложа на Уважаемото Научно жури да й присъди научната степен „доктор по 

педагогика” по професионално направление 1.2. Педагогика. 

  

 

01 февруари 2012 г.     Рецензент: ........................... 

 


