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за участие в конкурса за заемане на академична длъжност доцент по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика 

(интеркултурно и чуждоезиково обучение) 

  

 

I. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ  

1. Алиндер-Исмаилова, Е., Националната и етническата култура - условия, 

проблеми и ресурси за развитието на интеркултурните компетентности в сферата на 

висшето образование. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин 

Преславски”, 2019, стр. 174, ISBN 978-619-201-354-7 

Резюме:  

В сферата на висшето образование сме свидетели на все по-ясно очертаваща се 

тенденция – носители на етнически, религиозни, културни и езикови различия да се 

обучават заедно и тази „особеност” да бъде все по-често срещана, а интеркултурността, 

като взаимодействие между тези различия – да бъде желана характеристика на висшите 

училища. Мултикултурната разновидност в съвременната образователна система, 

изразена в различните й етнически, религиозни, културни и езикови измерения, е едно 

от най-сериозните предизвикателства пред нейното управление. В настоящия 

монографичен труд се прави обзорен преглед на написаното до момента по темата и на 

теоретична и емпирична база се извеждат изводи, формулирани са препоръки и са 

начертани посоки за развитие и наддграждане на интеркултурните компетентнции у 

младите хора в сферата на висшето образование. Интеркултурното образователно 

пространство се разглежда като социално обусловено – индивидът се превръща в 

личност в резултат на взаимодействието си с останалите. Образователната среда е 

мястото, където отделната личност се научава да отстоява себе си и в същото време 

взаимодейства с другите хора. Това е сложен и многопластов процес за установяване и 

развитие на отношения между хората, породен от вътрешната необходимост за 

съвместна дейност и съпреживяване. Процесът включва в себе си обмен на значения, 

изработване на единна стратегия за взаимодействие, възприемане и разбиране на 

другия, непознатия, далечния. 

Интеркултурното образователно пространство предполага, от една страна, 

внимателен анализ на сложния и многоизмерен личностен/идентичностен фон, който 

бележи социалното развитие на индивида, от друга – усвояване на разнообразието от 

възможни (съ)идентификации. Образователната среда дава възможност едновременно 

за съхраняване на отделните идентичности, повишава взаимодействието между 

различните култури, етнически групи, езици и религии и поставя акцент върху общото 

културно наследство.  

Приложният характер на изследването се определя от спецификата на 

интеркултурните проблеми и социалните последици от интегрирането на различни 

етнически, културни, религиозни и езикови групи в образователното пространство. 



Научният труд е опит да се обобщят, систематизират и обосноват целесъобразни 

препоръки за решаване на интеграционните проблеми и гарантирането на 

образователна среда, където едновременно да се съхранят отделните идентичности и да 

се повиши взаимодействието между различните култури, етнически групи, езици и 

религии като се постави акцент върху общото културно наследство. 

 Представеният анализ, научно-приложните резултати, приложените методики и 

модели могат да послужат за решаване на проблемите, свързани със специфичната 

организационна структура в образователната среда, която съчетава труд, учене и 

взаимодействие. Това е особено значимо днес, когато глобалната интеграционна криза 

е факт. 

 

II. ПУБЛИКУВАНА МОНОГРАФИЯ, КОЯТО НЕ Е ПРЕДСТАВЕНА КАТО 

ОСНОВЕН ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

 

1. Алиндер-Исмаилова, Е. Чуждоезиковата подготовка на педагогическите кадри 

в начална степен – предпоставка за успешно овладяване на интеркултурни 

компетенции в контекста на новата образователна парадигма, Шумен, Университетско 

издателство “Епископ Константин Преславски”, 2020, стр. 161, ISBN 978-619-201-365-3 

Резюме:  

Темата на монографичния труд е провокирана от актуални процеси в 

образованието: засилване на етническото разнообразие в образователната среда, 

търсене на адекватна образователна политика, която да обслужва образователните 

потребности на всички обучаеми. Изборът е продиктуван от процеса на глобализация, 

който се развива интензивно през последните години и води до разширяване на 

взаимодействията между различни страни, народи и техните култури. Влиянието се 

осъществява чрез културен обмен и директни контакти между държавни институции, 

социални групи, социални движения, чрез научно сътрудничество, търговия, туризъм и 

пр. Общуването с представители на различни държави става реалност, а сблъсъкът с 

представители на различна култура е част от нашето ежедневие. Все по-често 

образователните институции обменят студенти; преподаватели организират съвместни 

проекти и/или преминават стаж в чужбина, като по този начин участват в 

междукултурния обмен и диалог.  

Разнообразието от подходи, гледни точки и експерименти в областта на 

чуждоезиковото обучение е предопределено от духа на новото време, в което 

разрушаването на границите, необходимостта от свободно движение на хора не е 

близка перспектива, а реалност, поставяща нови изисквания към съвременното езиково 

образование. 

Формирането на интеркултурни компетенции следва да се разглежда в контекста 

на развитието на способността на студентите да участват в диалога на културите, 

основан на принципите на взаимно уважение, толерантност към културните различия и 

преодоляване на културните бариери. Интеркултурното образование е насочено към 

развиване на способността на студентите към осъществяване на успешна комуникация 

и допринася както за информираността на студентите за принадлежността им към 

определена етническа група, така и за запознаване с традициите и спецификите на 

представителите на друга култура. 

 

 

 



III. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И 

НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ 

 

1. Алиндер-Исмаилова, Е. Социални аспекти на интеркултурното 

взаимодействие в образователната среда, Шумен, Университетско издателство 

“Епископ Константин Преславски”, 2019, стр. 141, ISBN 978-619-201-340-0  

Резюме:  

Динамиката на глобалните процеси определя необходимостта от формирането 

на „по-общи мета-идентичности”, което прави процеса още по-сложен – процес, в 

който етническата, националната и културната идентичности са всъщност „различни 

йерархични нива в структурата на колективната идентичност”. Оказва се, че 

изграждането на глобална, космополитна, “мета-идентичност” е невъзможно без 

съхраняването на отделните културни, етнически и национални черти.  

Съвременните реалии определят необходимостта от промяна, чиито параметри са 

задавани от интеграционните процеси в Европа, от глобализацията не само в 

политически, социокултурен, но и в образователен план. Неизбежно е прилагането на 

нова образователна парадигма, създаване на европространство с високо качество на 

образователния процес. 

Целта на монографичния труд е да се изследват проблемите, свързани с 

интеграцията, етническата, националната и културната идентичност, през призмата на 

концептуален теоретичен модел, прилаган за решаване на тези проблеми в 

съответствие с условията и обстоятелствата на национално и международно ниво. 

Откроява осмислянето на социалното съжителство на различните културни 

идентичности и насърчаването на интеграцията и комуникацията помежду им, 

запазвайки културните особености, съсредоточен върху теоретичните основи, които 

подпомагат изясняването на понятието интеркултурна комуникация, съотнесено към 

образователната среда;  уточняват се границите на двата конструкта комуникация и 

взаимодействие;  извеждат се основните характеристики на мултикултурната среда и 

влиянието в нея на различни идентичности, разглеждат се конкретни стратегии за 

работа с тази категория. 

 

IV. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ  

1. Алиндер-Исмаилова, Е. Студентската мобилност като предпоставка за 

развитие и усвояване на компетенции в контекста на успешно реализирана 

интеркултурна комуникация, SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina 

Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 65, January 2020, pp. 15-24, ISSN 2367-5721 (online), 2020 

Резюме:  

Според статиятa основни двигатели в професионалното израстване на младите 

хора се оказват придобитите знания и умения по определена специалност, както в 

родината, така и в чужбина, и владеенето на чужди езици. Богатото разнообразие от 

специалности, по които студентите осъществяват мобилност по Еразъм и които дават 

изключителна възможност за развитие на тяхната креативност и ориентирането им към 

иновациите, включва в себе си потенциални възможности за интеркултурно 

разбирателство, толерантност и интеркултурна компетентност, необходима не само за 

справяне с професионалните задачи, но и при възникване на трудности в процеса на 

http://www.sociobrains.com/


интеркултурния диалог. Резултатите от анализа на отчетите на осъществилите 

мобилност показват, че желанието им да се обучават по тази програма се обуславя от 

следните съображения:

•  запознаване с чужда страна;  

•  нови приятелства със студенти от чужбина;  

•  възможност за запознаване с чужда култура и обичаи;  

•  обогатяване на знанията и опита по избраната специалност;  

•  възможност за по-голяма самостоятелност;  

• усъвършенстване на чужди езици;  

• сравняване на различни образователни системи;  

• усъвършенстване на собствената личност;  

• промяна в начина на живот.  

 

2. Алиндер-Исмаилова, Е. Комуникация, технологии и компетенции - предпоставки 

за успешна интеграция.- In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 53, 

January 2019, pp. 19– 24, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 

Резюме:  

Новите технологии, комуникацията и ключовите компетентности се разглеждат 

в контекста на глобализационните промени, където отделната личност отстоява себе си 

и в същото време взаимодейства с другите. Процесът включва в себе си обмен на 

значения, изработване на единна стратегия за взаимодействие, възприемане и 

разбиране на другия, непознатия. Социалният смисъл на новите комуникационни 

канали се състои във възможността да се препредават формите на културния и 

обществения опит. Възможността за „равнопоставеност” снема напрежението, 

породено от подтискането и ограничаването на значими за личността идентификации. 

Това е сложен и многопластов процес за установяване и развитие на отношения между 

хората, породен от вътрешната необходимост за съвместна дейност и съпреживяване. 

Съвремието отчита значимостта на ключовите компетенции и предполага разбиране на 

сложния и многоизмерен личностен/идентичностен фон, който бележи социалното 

развитие на индивида.  

 

3. Алиндер-Исмаилова, Е. Интеркултурни проекти и взаимодействия в 

образователната среда. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 35 

години Педагогически факултет, т. XXIII D, ISSN 1314 – 6769, Университетско 

издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019, с. 356-366 

 Резюме:  

Интеркултурните взаимодействия се разглеждат в контекста на образователната 

среда, където отделната личност отстоява себе си и в същото време взаимодейства с 

другите хора. Процесът включва в себе си обмен на значения, изработване на единна 

стратегия за взаимодействие във времена, в които в почти всички страни се наблюдават 

засилени миграционни процеси, които увеличават етническото, културно, езиково и 

социално разнообразие. Засилва се значението на ефективните интеркултурни 

взаимоотношения и комуникацията между хората, както в национален, така и в 

международен аспект. Интернационализацията се превръща в приоритет в стратегиите 

на много институции за висше образование. 

 

 

http://www.sociobrains.com/


4. Алиндер-Исмаилова, Е. Особености на комуникацията между 

представителите на различни култури в образователната среда.- В: Съвременни аспекти 

на педагогическата комуникация, ISBN 978-619-201-342-4, Университетско издателство 

“Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019, с. 53-61 

Резюме:  

С течение на времето образователната среда придобива определена специфика и 

взаимодействащите в тази среда развиват определено поведение с положителен ефект 

за общото състояние. Това поведение започва да се повтаря и постепенно се развива 

като очаквания и норми, а най-силните норми на поведение и взаимодействие 

постепенно се превръщат в традиции или правила. Човек живее в социална, културна, 

образователна и материална среди, които имат надиндивидуални правила и изисквания, 

налагани на отделния индивид. Културата е „интерактивно свързана съвкупност от 

общи характеристики, които влияят върху взаимодействията на групите в 

образователната среда”. Същността й се състои в това, че традиционните идеи и 

свързаните с тях ценности влияят върху поведението и начините на взаимодействие на 

представителите на различните култури в образователната среда. Културата е единство 

на материалното и менталното в образователната среда. Тя е съвкупност от колективни 

базови правила, адаптирали се успешно не само във вътрешната (образователна) среда, 

но и във външната и разработени достатъчно добре, за да бъдат считани за ценни. 

  

5. Алиндер-Исмаилова, Е. Културната и етническата идентичности - фактори, 

влияещи върху взаимодействието между представителите от различните култури в 

университетската среда.- В: Съвременни аспекти на образователния дискурс, ISBN 978-

619-201-262-5, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 

Шумен, 2018, с. 18-29 

Резюме:  

Процесът на глобализация обхваща всички сфери на човешкия живот през 

последните няколко десетилетия и е причина за най-значимите промени в социален, 

образователен, културен и политически аспект. Очевидният положителен ефект от този 

процес е ежедневната комуникацията с представители на различни културни, етнически 

и религиозни групи. В сферата на висшето образование сме свидетели на все по-ясно 

очертаваща се тенденция – носители на етнически, религиозни, културни и езикови 

различия да се обучават заедно и тази „особеност” да бъде все по-често срещана, а 

интеркултурността, като взаимодействие между тези различия – да бъде желана 

характеристика на висшите училища. Мултикултурната разновидност в съвременната 

образователна система, изразена в различните ù етнически, религиозни, културни и 

езикови измерения, е едно от най-сериозните предизвикателства пред нейното 

управление. Нещо повече, образователната среда дава възможност за съхраняване 

едновременно на отделните идентичности, повишава взаимодействието между 

различните култури, етнически групи, езици и религии и поставя акцент върху общото 

културно наследство.    

 

6. Алиндер-Исмаилова, Е. Специфика на интеркултурното взаимодействие в 

педагогическата работа. - В:SocioBrains, International scientific online journal, Issue 67, 

March 2020, pp. 24–34, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721  

Резюме: 

         Педагогическата работата в мултикултурна и в мултиетническа среда е поставена 

пред сериозно изпитание през последните години. От едната страна, бързо развиващите 

се глобализационни процеси и все по-нарастващата необходимост от прилагане на 

интеркултурно образование и възпитание, а от другата – непознаването, неразбирането 

http://www.sociobrains.com/



