
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Владимир Атанасов Атанасов, 

за дисертационния труд на Виктория Енрико Георгиева  

на тема:  

„Драматургични похвати в повествователни структури на българската литература с 

оглед на преподаването й в средното училище (Елин Пелин – „Гераците”, Йордан 

Йовков – „Старопланински легенди” и Димитър Талев – „Железният светилник”)” 

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението по литература) 

I. Характеристика на представените материали 

Трудът е представен със значително повишено структурно и съдържателно 

качество. Той отговаря на всички тематични и стилови изисквания за оформяне на 

докторска работа. Авторефератът е стегнат и представя основните характеристики на 

докторантската теза – предмет и задачи, методологически основания, изследователска 

методика, основни аспекти на анализа, педагогическо проучване, коректно формулирани 

изводи и приноси. Всички документи  и материали са изготвени съгласно изискванията на 

Правилника на СУ „Св. Кл. Охридски” за приложение на Закона за развитие на 

академичния състав. 

Трудът има обем от 307 компютърни страници, които са разгърнати в три части, 

изводи, приложения и библиография от 89 заглавия на три езика. Работата съдържа богат 

илюстративен материал – таблици, емпирични изследвания, анализ и обобщение на 

постигнатите резултати. Хипотеза, примерното съдържание на труда  и постигнатите 

резултати от осъществено педагогическо проучване са презентирани в рамките на 

Докторантското училище (“Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска 

Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното 

обучение в СУ”, по проект № BG051PO001-3.3.06/0026). 

По темата на дисертацията има три публикувани материала и един текст под печат. 



Докторантът е участвал в работата по 2 изследователски проекта като член на 

екипа, което разкрива сериозни интереси в областта на литературата, спецификата на 

педагогическото изследване, хуманитаристиката. Всичко това спомага за натрупване на 

богат теоретичен и емпиричен опит в областта на методиката, проучването на учебната 

практика, академичните програми, работата с литературни и филмови източници. 

ІІ. Обща характеристика на съдържанието  

Темата на научното изследване има несъмнена актуалност. В нея сравнително 

последователно и коректно са изяснени отношенията между литература и кино с оглед на 

учебното съдържание в средната образователна степен. Общата визия несъмнено се 

нуждае и от съзнание за комплицираното битие на словестните и визуалните форми в 

настояшето учебно съдържание, както и на литературността въобще в света на масовата 

култура и новите медии. Работата привежда оригинална схема за осмисляне структурата 

на творбите, които са предмет на изследването, и съдържа редица приносни наблюдения 

върху особеностите на наративите в „литературен”  и „(кино)драматургичен” аспект.  

Дисертацията развива мислене, което се основава върху Аристотелевото 

разграничение между действие и разказ. То се развива към изясняване на 

драматургичността в повествователните структури от първата половина на ХХ век. 

Сравнително прецизно и изчерпателно работата разработва отношенията 

драматургичност-литературност, за да изведе идеята за един от възможните начини да 

се оптимизира рецепцията в средното училище на читателско и зрителско равнище. 

Артикулацията на изследователските задачи на дисертацията се основават на разбирането 

за вътрешно многогласие на литературата, върху което се изгражда аргументирано 

изяснена хипотезата, че всеки разказ има драматургия, към която е приложима гъвкава и 

достатъчно надеждна граматика.  

Още веднъж си позволяваме да припомним, че Б. Айхенбаум говори за  

повествователен и възпроизвеждащ план на литературния текст, който, от своя страна, 

включва каламбури, анекдоти, жестове, мимика, артикулация. Бидейки словесни, тези 

елементи са и зрими, с други думи, могат да се видят като система от мимико-



артикулационни жестове. Съществуването и функциите на тази система Айхенбаум 

осмисля като „преминаване от разказ в игра”. Работата споделя разбирането, че 

действието в повествователния текст може да бъде и „разиграно” и именно това го прави 

подходящо за репрезентиране във филмовия наратив, където бива „видяно”. Така става 

ясно, че превключването от принципите на логическата към принципите на сценичната 

реч е вътрешно присъща възможност на онова, което наричаме литература, а режисьорът, 

който поставя, може да бъде привидян дори сред елементите на литературния наратив. 

Изследването видимо се съгласява със схващането, че наратологията позволява 

обективирането на повествователния текст като структура, постановка и направеност, в 

която се съдържат възможните варианти на прочит – драматургичния и впоследствие 

кинодраматургичния.  

Върху тази основа изглежда по-убедително разбирането, че  кинодраматургичен е 

онзи прочит на повествователните структури с оглед на елементите на изразителността в 

тях - речевия акт, диалогичната ситуация, техниките за индивидуализация на речта  и 

нейната акустично-мимическа артикулация, както и формите на драматически 

антропоморфизъм. Тъкмо поради това повествователната стуктура задава 

драматургичната структура. В този смисъл, драматургичните похвати вече биват 

представени не като добавъчно-скрепителен материал, а като принадлежащи към онова, 

което наричаме „сценичност” в литературния наратив. В този смисъл цялата част, 

посветена на наратологията, може да се възприеме като един вид интродукцията към 

провеждането на конкретни анализационни и съпоставителни процедури по отношение на 

ключови текстове от българската класика в образованието по литература. 

Уводът съдържа: мотивация на избора, предмет, обект, цели, задачи и процедури, и 

завършва с хипотеза на изследването. Сред излагане на мотивите за избора на тема 

дисертантът посочва, че няма да търси причините за променения статуса на четенето в 

условията на интернет и разлъчието между ученика и книгата, а би искала „да предложи 

вариант за неговото преодоляване” (с. 4), чрез двустранната възможност литература и 

нейната филмова версия да бъдат направени взаимночетими. Остава впечатлението обаче, 

че драматургичните похвати се възприемат като „привнесени”, а не иманентно присъщи 



на повествователните структури, в което се открива и известно разместване на 

изследователския фокус, тъй като наличното е видяно като извънпоставено. 

Формулирането на обекта на изследване достига до твърдението, че откриването на 

драматургичните похвати ги прави успешно приложими и в кинематографията. 

Всъщоност прави ги успешно приложими в практиката на обучение и учене. 

Прецизирането на изказа би избавило от подобни неточности чрез принципното 

съзнаване, че литературата е драматургична, а (кино)драматургията – литературна. 

Като цяло предметът и целите са формулирани коректно. Задачите са систематизирани 

последователно, макар недоумение да буди друга неточност – смесване на субекта и 

обекта, напр. „да бъдат очертани методически варианти, чрез които тези взаимовръзки да 

се откриват от учениците в педагогическото проучване” (с. 5). Известно безпокойство 

буди и изразът „въпросник изготвен под формата на анкетен метод” (с. 6). Видимо е, че 

изказаната хипотеза има потенциал да се насочи и към развиване на умения и 

компетентности, които надхвърлят координатите на общуванеот с писмения литературен 

текст. 

Дисертацията представлява актуално теоретично и най-вече приложно осмисляне на 

кодираните в повествователната структура драматургични похвати и тяхната реализация 

в други наративни текстове с оглед на образователното им съполагане.  

Изложението съдържа три глави. Първата глава е разделена на пет подглави, в които 

сравнително обстойно са изяснени основните понятия и концепти: наратология, 

повествователни структури и техните елементи, екранизация на литературно 

произведение, литература и кинематография в контекста на обучението по литература в 

средното училище, кинотехники, методика на образованието по литература. Сравнително 

прецизно са изяснени онези аспектите в наратологията, които ще бъдат използвани по-

нататък в изследването. Запазено е продуктивното съзнание за несъвършенствата на 

превода при терминологичната употреба и са потърсени точни дефиниции, с които ще 

бъдат разбирани и  въвеждани основни понятия и концепти.  

Това неизбежно води до съставянето на списъци, нека ги наречем компилативен 

тезаурус, където неизбежно съ-съществуват понятия, които принадлежат към различни 



терминологични системи. Като цяло обаче работата има силна опора в методологическата 

ос между руския формализъм, граматиката на наратива на Цв. Тодоров и на дискурса на 

Ж. Женет, което в голяма степен съдейства, за да не се размие необходимата 

методологическа иманентност на изследването. Това спомога за прецизиране на 

употребите, което е задължително условие, особено когато става дума за училищна 

практика. В такава светлина, известно недоумение буди описанието на ретроспекцията 

като „художествен похват”, напълно в противоречие с прецизно изведеното разбиране за 

драматургични похвати (с.26). Въпрос на несъсредоточено внимание е, че дисертацяита 

изяснява някои понятия  (монолог), докато съредното (диалог) остава без експликация.  

Прави впечатление изследователската упоритост, с която се привеждат дефиниции, 

произлизащи от различни източници, които „преизказват” едно и също семантичено 

съдържание. Дисертацията експлицира редица тънко доловени разлики, което обаче влиза 

в противоречие с описването на кинематографията като съчетание на два вида изкуство – 

изобразително и литературно, което издава известна ограниченост в разбирането за 

синкретизма на филма и киното (с. 29). Не такава е и дефиницията на Младенов, върху 

която това изказване се основава (с. 46). Дисертацията отчетливо посочено, че „връзката 

между двете изкуства се превръща в двупосочна размяна”. В тази размяна или по-точно 

обмен (още един пример за трудностите в превода) следва да се потърси мястото на 

драматургията, пластиката  и пр., както и коректното излагане на кинотехниките, 

несъмнено значим момент в разбирането за драматургични похвати и функции на 

наратива. 

В това отношение, прочистена от смесването на понятия, дисертацията започва да 

разбира екранизацията като „метатекст”, който носи допълнителен ефект със светлинни, 

цветови и звукови характеристики като активни елементи при изграждането на разказа и 

персонажа като физическо и психологическо движение. Именно това би потвърдило 

разбирането, че драматургическите похвати принадлежат и към играта на предметно-

зрелищно, към аудиовизуално, към съществуването и смяната на пластически и 

контрастни елементи, които по себе си се отнасят към ритмическото структуриране на 

частта, фрагмента, явлението, епизода, кадъра в повествователния, драматургичния и 

кино-наратива. 



По отношение на литературното образованието чрез филм развитието на умения и 

компетентности е изведено от постановките на различни „практици”, един от които е 

Джон Голдън. Именно той обосновава необходимостта от поставяне на акцент не върху 

употребата на „харесах/не харесах”, „добър/лош”, а върху анализа на филм. При 

интересните и коректни предложения за методически варианти, въпроси и задачи, 

свързани с аналитичното изучаване на филма, се появяват противоположни методически 

решения – „Какво ви хареса?; Какво не ви хареса?” (с. 67 и 68 и т.н.). Разбира се, 

дисертантът е съзнавал, че такова питане предизвиква само и единствено непродуктивен и 

еднозначен отговор. Така формулирани, въпросите не „насърчат личен отговор” (с. 68), 

както се твърди, а единствено илюстрират една методическа заблуда -  че питайки, 

акушираме истината. Методическият аспект на глагола съвършено не означава, че трябва 

да започнем с изграждането на методическа система от ероса и неговата наличност, тъй 

като отговорът на подобен въпрос не е и не успява да бъде „начало на процеса на 

осмисляне на този текст” (с.69). Началото на осмисляне всъщност е в осмислянето на 

въпроса, пред който съзнанието се изправя – за това са изписани много страници, 

включително и от автори на тази катедра. Доколкото става дума за методика и 

практическо прилагане на определени информация и знания, питането би гравитирало 

около начинът, т. е. как и универсалното питане за причина - защо. 

Втората глава, съдържа три подглави, посветени на три произведения от българската 

литературна класика. В първия проект („Гераците”) визуалният компонент (с. 81) - 

филмовата версия на Максим Генчев от 2008 г., хлътва в празнина спрямо текстовия 

компонент, който липсва. Прави впечатление, че Таблица 2.1. (Времетраене на отделните 

части във филма) на с. 82, както и Таблица 2.2. (Елин Пелин - особености на наратива) на 

с. 84 не кореспондира със съпътстващия текст, въпреки сами по себе си да са напълно 

прегледни и коректни. Схематизирането на съдържанието не акцентира съществени 

характеристики на литературния и кинонаратива, подкрепени от критически метатекстове, 

поради което остава чувство за голословие и неубедителност. Като цяло съпоставителното 

четене/гледане има подходящи акценти (с изключение на наивистично формулираните 

въпроси – напр. „Как изглежда Герака?” и под.), с което се постига търсения 

образователен ефект. В същото време разполагането на подобни процедури в 6 дни за 

физическо време от общо 87 мин. не е аргументирано спрямо действащите учебни 



програми. Съпоставката в образността на двете екранизации има категорично въздействие 

и несъмнен позитивен ефект, макар че и тук липсва аналитично обговаряне (с. 110-113). 

Допълнителните въпроси и задачи също могат да бъдат прецизирани, но като цяло те са 

по-стегнати и логични и предполагаемо биха водили към по-високи образователни цели 

(с. 109-110). 

По отношение на проекта „Шибил” по всичко личи, че предложените таблици - 

Таблица 2.5. (Времетраене на отделните части във филма)Таблица 2.6. (Йовков - 

особености на наратива) следва да разменят местата си по простата причина, че не би 

било логично възприетият изходен модел (литературен наратив) да следхожда 

„производния” кинонаратив на екранизацията на разказа (с. 114-115). Те са въведени без 

обяснителен текст, което издава принудено предоверяващо упование в съобразителността 

на реципиента. Описанието на образователните процедури обхваща 5 дни за физическо 

време от общо 73 мин., което също не е обговорено спрямо действащите учебни програми. 

Представянето на финалната сцена в литературния и киноразказа има времетраене само 8 

мин., но е разгърната в 18 стр., което поражда известна контрадикция между 

изследователско желание, аналитичен хоризонт на дисертацията и акуратност към 

програмното време за осъщестявване на възникналите идеи.. 

В проекта „Железният светилник” е включена само една таблици  (Таблица 2.10. 

Времетраене на отделните части във филма), която експлицира разделянето на 

филмовия наратив на части. Таблицата е въведена без обяснителен текст и е последвана от 

„Общи бележки за литературния първоизточник” (с. 148). Следващото изречение може да 

се възприеме като първата от тях, но то указва нещо съвсем различно - че произведението 

е включено в учебното съдържание за 12. клас. В този проект е нарушена логиката на 

представяне тъй като липсва таблица, сочеща към особеностите на наратива у Талев, по 

аналогия с предходните два проекта. Описанието на образователните процедури обхваща 

3 дни за 88 мин., което също не е обговорено спрямо действащите учебни програми. 

Проектът, както и предходните два, не е снабден с методически анализ и теоретично 

обобщение на процедурите и образователните ефекти. 



Едно от несъмнените достойнства на дисертацията се съдържа в третата глава, 

където две подглави са посветени на проведено педагогическо проучване. Като хипотеза, 

параметри, времетраене и методология, изследването напълно отговаря на критериите за 

подбор на респонденти (обшо 146), съставяне, структураи съдържание на анкетната карта, 

както и условията за валидност и надеждност на резултатите. Анкетна карта е представена 

като изображение, което поражда известни затруднения, докато резултатите като числово 

разпределение са представени подходящо под формата на таблици и графики. Във всички 

случаи описанието на емпиричните данни, количествения и качествен анализ, както и 

коефициентът на надеждност, са напълно удовлетворителни.  

Следва да се подчертае, че направените анкети в педагоигческото проучване 

напълно допускат по-голямо задълбочаване при направените изводи, но и така те 

потвърждават доколко уместен и надежден образователен инструмент е използването на 

екранизации при изучаването на литературен наратив в средното училище. Впрочем 

напълно уместно би било данните от педагогическото изследване да бъдт инкорпорирани 

в цялото, за да придадат плътност на изложението. 

В заключението са поместени изводи и приносни моменти. В известна степен 

направените изводи повтарят дословно моменти от изследването.  

ІІІ. Приносите са коректно систематизирани, като към тях може категорично да се 

добавят поне още три: 

 иновационно разработване на проблематиката в методическата книжнина на 

български език, което щрихира съществени моменти от полетата на образованието 

и масовата култура; 

 теоретичното разработване на проблематиката за наратива не само в исторически 

контекст, но и като възможно образователно случване; 

 надеждно педагогическо проучване, което съдържателно и статистически 

потвърждава тази възможност. 

 



ІV. Препоръки:  

Работата несъмнено би спечелила от съобразяване с някои важни за съдържателната и 

риторическа уравновесеност на текста моменти: 

 Редакция върху основата на всички конструктивни бележки направени в 

обсъжданията на работата; 

 Избягване на необосновани оценъчни изказвания – „силно националистичните 

прочити на художествените текстове” (с. 5) при положение, че актуален прочит на 

литературатан не е предложен; 

 Приобщаването на автори, които систематизират теорията на съвременния 

театър и киното, както и проблематиката на отношението литратура/филм; 

 Цитиране през оригинал, преди използване на електронния вариант; 

 Да се потърси  структурна обособеност в съдържанието на теоретико-приложния 

сегмент от докторантската работа на проблематика като „Методика на 

преподаване на литературно произведение и неговата екранизация”; 

 Да се направят справки с Омон, Ж., Мари, М. Теоретичен и критически речник на 

киното. С., 2009, енциклопедичен и трансдисциплинарен труд на двама от най-

значителните представители на френското кинознание, а приложенията да се 

представят според изискванията. 

Въз основа на това становище предлагаме на почитаемото Научно жури  да присъди на 

Виктория Енрико Георгиева научната и образователна степен „доктор”  в направление 1.3 

педагогика на обучението (Методика на обучението по илтература)”. 

 

 

София, 12.09. 2014       Проф. д-р Владимир Атанасов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


