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На 16.05.2010 г. след кратко боледуване се разделихме с доц. Стефанка Стефанова, дългогодишен преподавател по методика на обучението по български език във Филологическия факултет на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий”.
Ст. Стефанова е родена на 24.05.1934 г. в с. Самоводене. Родена
на този светъл за всички българи празник – 24 май, тя носеше любовта
към българското слово през целия си живот и неуморно работеше за духовното извисяване на своите възпитаници. Завършва средно образование в гр. В. Търново, а висше – в СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология”. През 1965–1971 г. като учител по
български език и литература в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” (гр. Г.
Оряховица) и в СОУ „В. Друмев” (гр. В. Търново) тя трупа ценен педагогичеки опит, който £ помага по-късно да се реализира като ерудиран
методист. Любовта към учителската професия предава и на студентите
си, когато през 1971 г. е избрана за асистент, а през 1989 г. – за доцент
по МОБЕ в катедра “Методика на езиковото и литературното обучение
и литературознание” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Разностранните научни търсения на доц. Стефанова не се ограничават само в областта на методиката. През 1981 г. защитава докторска
дисертация на тема: “Абстрактните съществителни имена в публицистиката на Л. Каравелов и Хр. Ботев (словообразувателен и лексикалносемантичен анализ)”. Ст. Стефанова е автор на разнообразни в тематично, и в жанрово отношение научни трудове – над 30 студии и статии;
редица учебници и учебни помагала за студенти и учители с особена
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значимост за теорията и практиката на родноезиковото обучение. В
тематично отношение най-много от изследванията £ са насочени към
обучението по методика във ВУЗ и обучението по български език в
СОУ.
Фундаментални в научноизследователската дейност на Ст. Стефанова са учебникът по методика („Методика на обучението по български език в прогимназиалните и гимназиалните класове на СОУ”, В.
Търново, 1997 г., 2000 г.) и помагалото към него („Ръководство за семинарни упражнения и педагогическа практика по родноезиково обучение”, В. Търново, 2002 г.), написани в съавторство с доц. д-р Белчо
Кръстев. Тези две издания са полезни както за студентите филолози,
така и за учителите по български език и литература, и за университетските преподаватели по методика на родноезиковото обучение. Различните изследвания, разработващи проблеми от всички езикови равнища1,
доказват уменията и не само на един добър методист, но и на добре
подготвен лингвист – със собствени възгледи, съобразяващ се с модерните тенденции в развитието на методиката като наука (комуникативната
ориентация на родноезиковото обучение, интерактивната методика на
обучение и т.н.), винаги толерантен към чуждото мнение.
Творческият ентусиазъм на доц. Ст. Стефанова не стихва до сетния £ дъх. Въпреки че вече не четеше лекции по методика, в последните няколко години тя откриваше нови научноизследователски хоризонти – събираше и анализираше диалекти от своя роден край2.
Доц. Ст. Стефанова е била научен ръководител на над 60 дипломанти, на 10 учители специализанти и на един редовен докторант. Като
неин докторант искам да споделя, че тя беше не само научен ръководител, който помага безрезервно, а нещо много повече – един изключителен Човек. Думите са безсилни, за да изразят моята признателност
към доц. Стефанова както за уроците, свързани с трудната методическа
проблематика, така и за уроците по човечност. Истинските човешки
добродетели – добронамереност, самокритичност, дисциплинираност,
толерантност към другите, коректност – тя възпитаваше у всеки един
от нас, нейните ученици, чрез своя личен пример.
Развитието на методиката дължи много на доц. Стефанка Стефанова, a ние – нейните възпитаници, колеги и приятели, винаги ще си
спомняме с признателност, възхищение и благодарности не само колегата, учения, и Човека Стефанка Стефанова.
Верка Сашева Иванова
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