
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Димитър Веселинов 

 

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”  

в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

(педагогика на обучението по френски език) 

 

 

Дисертационният труд на Анна Христова Евстатиева е посветен на 

един сложен и перспективен проблем, който поставя основите за едно по-

нататъшно изследване на постиженията на българската методика на 

чуждоезиковото обучение. Благодарение на нейната работа се 

реконструира развитието на сугестологичните и сугестопедичните идеи и 

се проследяват различните проекции на оригиналните идеи на покойния 

проф. д-р Георги Лозанов.  

Докторантът прави успешен опит да се изяснят тенденциите на 

развитие през последните десетилетия и да се коригират някои 

стереотипни виждания за оптимизирането на чуждоезиковото обучение с 

неконвенционални методи. 

Работата на докторантката е разделена на увод, три глави, 

заключение, работна библиография от 130 източника. Той е в обем от 184 

страници, от които основният текст е 170 страници и литература – 14 

страници. Така предложената тема придобива един изцяло завършен вид и 

дава възможност на читателя да обхване в детайли различните аспекти на 



развитието на идеите на проф. Георги Лозанов, които авторката обяснява в 

изследването си и документира с богат доказателствен материал.  

Изключително добро впечатление правят и многото приложения, 

илюстриращи допълнително текста, които дават ясна представа за 

същността на разглеждания проблем. Отделните части, които по своята 

същност представляват един нов прочит на традиционните представи за 

развитие на сугестологията и сугестопедията, включвайки в него 

оригинални лингводидактически историографски интерпретации и 

генеалогични реконстукции. Те, от своя страна, са добре структурирани и 

издържани като самостоятелен текст, но също така са и добре свързани. 

Необходимо е да се отбележи, че докторантът Анна Христова Евстатиева е 

успяла да осъществи мотивиран преход между отделните части на 

работата.  

Темата, която докторантът Анна Христова Евстатиева ни представя е 

с приносен характер. Изследването е от полза за широк кръг от 

специалисти не само в областта на обучението по чужди езици, но и за 

колегите, занимаващи се с проблемите на общата дидактика и история на 

образованието. Авторът трасира моментна картина на съвременното 

състояние на разпространение на сугестологичните и сугестопедични идеи 

на проф. д-р Георги Лозанов и на неговите последователи като прави 

критичен прочит на различните разклонения и разновидности и доказва 

тяхната диахронна свързаност и херитарност.  

Безспорен принос на докторанта е, че успява да реконструира 

съвременната карта на географското и идейно разпространение на един 

несъмнено оригинален български образователен проект. Анна Евстатиева 

успешно проучва и анализира многоаспектния концептуален модел на 

проф. д-р Георги Лозанов като трасира  рецепцията на неговите теоретико-



приложни виждания за оптимизиране на чуждоезиковото обучение в 

редица страни от Европа, Северна Америка и Азия. 

По отношение на библиографията към дисертацията се налага 

заключението, че са използвани релевантни източници и богат архивен 

материал, което е едно от несъмнените достойнства на разработката. 

Докторантът показва доброто познаване на научната литература по 

разглеждания проблем и по отношение на вникването в същността на 

лингводидактическата археология и използване на изследователския й 

потенциал.  

Авторефератът съответства на структурата и съдържанието на 

дисертацията. 

В заключение още веднъж бих искал да дам позитивното си мнение 

относно дисертацията и тезите, които докторант Анна Христова 

Евстатиева ни представя в труда си „Сугестологията в чуждоезиковото 

обучение  - лингводидактически анализ”.  

Въз основа на направения анализ на постиженията на докторанта 

Анна Христова Евстатиева позволявам си убедено да отправя предложение 

към уважаемото жури да присъди на Анна Христова Евстатиева 

образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 

„Педагогика на обучението по (педагогика на обучението по френски 

език)“. 

 

10 май 2012 г.     

София      проф. д-р Димитър Веселинов 


