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от доц. д-р Марийка Николова Димитрова 

Катедра „Германистика и нидерландистика” 
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за дисертационния труд на Анна Христова Евстатиева 

на тема „Сугестологията в чуждоезиковото обучение  -  

лингводидактически анализ” 

с научен ръководител проф. д-р Димитър Веселинов 

 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”,  

професионално направление 2.1. Филология,  

научна специалност „Методика на обучението по френски език” 

 

 

 Дисертационният труд на Анна Евстатиева е посветен на значим за развитието 

на съвременното чуждоезиково обучение проблем, свързан с ролята и мястото на 

алтернативни, нетрадиционни методи в изучаването на чужди езици, особено що се 

отнася до тяхното усвояване като средство за комуникация. В тази връзка 

докторантката проучва и анализира концептуалния модел на Лозанов, проследява 

рецепцията на неговите теоретични идеи и практическото им прилагане в 

сугестопедичното чуждоезиково обучение в страни от Европа, Северна Америка и 

Азия. 

 Анна Христова Евстатиева е родена на 28.07. 1969 г. През 1991 г. завършва 

специалност   „Начална училищна педагогика” и втора специалност „Английски език и 

литераура” с образователна степен „магистър” в СУ „Св. Кл. Охридски” (срв. 

Удостоверение Изх. N 209/16.06. 2000 г.). От 1994-1996 г. работи като преводач в 

„Българска национална телевизия”. От 1996-2008 г. преподава английски език и 

литература в СОУ „Ал. Пушкин”, София; лектор е по английски език към проект 

„Подготовка на служителите от Българската държавна администрация за работа с 

институциите от ЕС”; учител е в предучилищна група и в първи клас по английски език 

и френски език в начално училище „Maria Montessori”, Монреал, Канада. От 2008 г. до 

момента работи като хоноруван асистент в катедра „Методика на чуждоезиковото 

обучение”, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, като хоноруван преподавател по английски 

език към Центъра за чужди езици, НБУ. От февруари 2008 г. до февруари 2011 г. е 

редовен докторант по научната специалност „Методика на обучението по френски 
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език” към Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение, ФКНФ, СУ „Св. Кл. 

Охридски”. Отчислена е с право на защита.  

 Представеният дисертационен труд е в обем 330 стр. Дисертационният труд е 

съобразен в структурно отношение с изискванията, посочени в Закона за развитие на 

академичния състав. В него са включени: заглавна страница, съдържание, увод, 

изложение (състоящо се от три глави), заключение, резюме на получените резултати 

(приноси), приложения, библиография. 

 В увода (1-12 с.) се обосновава изборът на темата, като на преден план се 

извежда становището, че „сугестопедията дава нов подход за разглеждане на 

съвременната действителност, а това именно е комуникативният подход, който се 

превръща в модел за общуване на XXI в” (с. 2). Определят се обектът и предметът, 

работната хипотеза („лингводидактическият анализ на рецепцията на идеите на Г. 

Лозанов ще позволи да се докаже, че моделът му е високо ефективен в практически 

аспект за развитие на уменията за говорене”, с. 5) и методите на изследване 

(лингводидактическа реконструкция, лингводидактическа археология, анализ на 

архивни документи, библиографско систематизиране и първично библиографско 

описание, моделиране и прилагане на генеалогичен метод). 

 Първа глава (13-51 с.) е посветена на теоретичните основи на сугестологията; 

разработена е на базата на откритите от авторката източници и на проведеното 

проучване относно рецепцията на теоретичните идеи на Лозанов, основоположник на 

сугестологията. Проследява се и се анализира създаването и развитието на 

терминологичната система в областта на сугестологията. Прецизният 

лингводидактически анализ на събрания материал довежда до обособяването на три 

етапа в процеса на утвърждаването на българската сугестологична школа (18-25 с.). 

Според А. Евстатиева теоретичните идеи на Лозанов стават особено популярни в 

международен план през втория етап (1971-1984 г.), когато се реализира и тяхното 

успешно прилагане в различни методически практики (23 с.).  

„Сугестопедията” се представя като „фундаментален концепт”, въз основа на 

който „Лозанов реализира успешно своите теоретични виждания в практиката” (с. 

29). Сугестопедията като система на обучение  е „нов подход”, „нова учебно-

възпитателна философия”, с прилагането й се постига „отварянето на резервите на 

ума”, според нейния създател Лозанов (с. 29). В тази глава се анализират и други важни 

понятия като „сугестия - десугестия”, „комуникативен метод на скритите резерви”, 
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„хипермнезия”, чието въвеждане допринася за осъществяването на теоретичните 

възгледи на Лозанов в чуждоезиковото обучение. 

 Изложението в първа глава демонстрира умението на Анна Евстатиева успешно 

да прилага лингводидактическия анализ и лингводидактическата реконструкция като 

метод на изследване, в резултат на което хронологично и като цялостна система се 

представят възникването и развитието на сугестологията и сугестопедията. 

Прецизирането, което авторката постига по отношение на основния терминологичен 

апарат, както и във връзка с теоретичните виждания и открития на Лозанов, превръща 

първа глава в солидна база за разработването на следващите глави, в които се 

анализира разпространението и приложението на сугестопедията в чуждоезиковото 

обучение по света. 

 Във втора глава (52-172 с.) акцентът се поставя върху рецепцията на 

теоретичните идеи на Лозанов в Северна Америка. Анализират се факти и събития от 

70-те и 80-те години на XX в., които документират прилагането на сугестопедията в 

САЩ и Канада. Обстоятелството, че моделът на Лозанов се използва в нова културна 

среда и за нуждите на нова образователна система, е предпоставка за разработването на 

идеи за модифицирането и адаптирането на „метода Лозанов”, довели до създаването 

на отделни течения и школи в областта на сугестопедията. Стремежът към адаптиране  

допринася съществено за по-нататъшното развитие на сугестопедията. Анна Евстатиева 

съумява на базата на критически анализ и на коментар на събрания материал да 

обособи и да разграничи етапите, през които се реализира прилагането на „метода 

Лозанов” в САЩ и Канада, или отчасти, или в променен вариант, или запазен като 

автентичен сугестопедичен модел. Положително впечатление прави подходът на 

авторката, който се характеризира с търсене и доказване на причините, довели до 

различната интерпретация на Лозановите идеи (106-109). 

 Изследването на рецепцията на „модела Лозанов” се осъществява отделно за 

франкофонската и за англофонската част на Канада, като в хода на проучването се 

доказва, че представителите на франкофонската общност първи проявяват интерес към 

сугестопедичното чуждоезиково обучение. Проучването на етапите, през които 

преминава утвърждаването на „модела Лозанов” в Канада, е съществен момент в 

дисертационния труд, тъй като Канада се явява първата страна (извън държавите в 

Източна Европа), която прилага сугестопедичната система в билингвална програма за 

подготовка на държавни служители (с. 170).  
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 Съпоставянето на получените резултати, свързани с разпространението и 

приложението на „метода Лозанов” в областта на чуждоезиковото обучение, разкриват 

специфичните особености, които съпровождат този процес, заслугите на всяка една 

област, на всяка една държава, активното участие и личния принос на отделни 

представители (напр. Лупе Ескамила, проф. Будро, проф. Банкрофт и др.); разкриват се 

неизвестни или малко известни до този момент факти. Авторката убедително доказва 

уникалния принос на Северна Америка, където от сугестопедичния модел на Лозанов 

са възникнали най-много школи и течения. 

 Трета глава (173-235 с.) представя в синтезиран вид етапите в развитието на 

„метода Лозанов” в Русия, в други европейски държави като Унгария, Франция, 

Австрия, Германия, а така също и в Япония. Акцентът тук се поставя върху 

прилагането на сугестопедичния модел в чуждоезиковото обучение в Русия; това е 

страната, в която моделът се развива с успех в продължение на десетилетие; въвежда се 

в университетите, в средните училища, намира място в чуждоезиковото обучение и в 

обучението по други предмети. Въз основа на сугестопедията се създава нова методика, 

характерна за школата на Китайгородска, като по този начин се доказва 

необходимостта от адаптиране на сугестопедичния модел на Лозанов, за да може той да 

функционира успешно. Китайгородска обединява най-важните елементи от теорията на 

Лозанов, съчетава ги с други класически техники и създава „метода на 

Китайгородска”, известен още като „ускорено” или „интензивно” обучение по чужди 

езици (с. 191). Всъщност нейният метод представлява едно от четирите разклонения на 

сугестопедията в Русия през 70-те и 90-те години на XX в., се подчертава в 

дисертацията. Анализът на издирения материал доказва, че освен в Русия, и в Германия 

и в Унгария въвеждането на сугестопедичната система се увенчава с успех; скромен е 

приносът на Франция в тази насока; Австрия, подобно на Русия и Германия, допринася 

за утвърждаването на сугестопедията, особено в началната образователна степен.  

 В трета глава авторката прави успешен опит да реконструира разпространението 

на теоретичните идеи на Лозанов, установява интересни паралели между научната му 

кариера, от една страна, и сугестологията, от друга. Старателното и търпеливо 

проучване на всеки факт и детайл са предпоставка за изработването на 

сугестопедичната карта, която обективно отразява развитието на сугестопедията, 

систематизира и онагледява резултатите от проведения лингводидактически анализ във 

втора и в трета глава. Компетентно се характеризира приносът на учени и 

изследователи, посветили своята работа на утвърждаването на „метода Лозанов”. 
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Компетентно и задълбочено се представят особеностите, които изпъкват при 

използването на метода в отделните държави. 

 В заключението (236-242 с.) се обобщават изводите, до които стига А. 

Евстатиева в процеса на работа върху дисертационната тема; конкретизират се 

предимствата на сугестопедичния модел с оглед на перспективната възможност той да 

се използва за насърчаване на изучаването на езици и за запазването на езиковото 

многообразие – въпрос, изключително актуален за обществото днес в глобален план (с. 

239).  

 Приложенията (243-289 с.), обособени в 5 групи, са важно допълнение към 

дисертационния труд. Освен споменатата вече сугестопедична карта на възникналите 

школи, разклонения, течения на базата на Лозановия модел – основен принос на 

авторката – тук е описан във формата на речник понятийно-категориалният апарат в 

областта на сугестологията и сугестопедията според Лозанов, представени са 

биографичните данни за преподаватели и изследователи (21 на брой) с принос към 

прилагането и развитието на сугестопедията. 

 Библиографията  (290-330 с.) респектира с обема и естеството на издирената, 

обработена и анализирана научна продукция, включваща трудовете на Лозанов, 

публикации на други учени като самостоятелни книги, научни трудове, статии в научни 

списания, изнесени научни доклади и др. Създаването на такъв богат библиографски 

апарат, обхващащ 50-годишен период от възникването до утвърждаването на 

сугестологията и сугестопедията в международен мащаб, е друг безпорен принос на А. 

Евстатиева. На тази база, така също и с помощта на данни от кореспонденция, 

проведени интервюта, телефонни разговори, и разбира се, всичко това пречупено през 

погледа и професионалния опит на А. Евстатиева, е създаден представеният 

дисертационен труд, в който за първи път се провежда лингводидактически и 

историографски анализ на рецепцията на теоретичните идеи на Лозанов извън 

България, както посочва и авторката в Принос N 1 на с. 240. 

По темата на дисертацията Анна Евстатиева е изнесла научни доклади на четири 

конференции, организирани от СУ „Св. Кл. Охридски”. Публикувани са или са под 

печат 3 от тях. Една статия е публикувана на френски език в чужбина (Полша). 

Авторефератът отразява точно структурата и съдържанието на дисертационния 

труд. 

 

 



 6

Заключение  

Дисертационният труд, представен от Анна Христова Евстатиева, показва, че 

дисертантката има задълбочени теоретични и аналитико-приложни знания по научната 

специалност „Методика на чуждоезиковото обучение”; притежава умения и 

способности за реализирането на самостоятелни научни и експериментални 

изследвания. Постигнатите от нея резултати се отличават с оригиналност.  

Изтъкнатите в рецензията положителни страни и приносни моменти на 

дисертационния труд са в подкрепа на предложението ми за неговото приемане и за 

положителна оценка на работата като цяло.  

 Препоръчвам на уважаемите членове на научното жури дисертационният труд 

„Сугестологията в чуждоезиковото обучение – лингводидактически анализ” да получи 

положителна оценка и на Анна Христова Евстатиева да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор”. 
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