
СТАНОВИЩЕ

относно дисертационния труд на  редовната докторантка Виктория Енрико Георгиева

„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”)”,

 представен за присъждане на образователната и научна степен доктор по 1.3. Педагогика 
на обучението по… (Методика на обучението по литература) в Софийски университет "Св. 

Климент Охридски

Член на научното жури: доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

Кандидатурата на Виктория Енрико Георгиева за присъждане на образователната и 
научна степен доктор - отговаря на изискванията на ЗРАСРБ (чл. 5, ал. 1) и на ППЗРАСРБ 
(чл.  24,  25).  Кандидатката  е  завършила  успешно  редовната  си  докторантура  и  след 
обсъждане на разширено заседание на Катедрата по Методика към Факултета по славянски 
филологии  на  Софийския  университет  „Св.  Климент  Охридски” на  12.06.2014 г. 
дисертационният й труд е предложен за  за публична защита от научно жури. 

Професионалните реализации на Виктория Георгиева като учител по български език 
и литература, хоноруван асистент в Катедрата по Методика към ФСФ в СУ "Св. Климент 
Охридски",  съчетани с компетенциите  й в  областта  на  информационните технологии и 
езиците, които владее, формират необходимата опитност за успешна работа по избраната 
тема  на  дисертационния  труд.  Нейната  дисертабилност  се  определя  от  значимите 
образователни проблеми, които я предизвикват - затрудненията не само в разчитането, но и 
в  прочитането  от  учениците  на  включените  в  учебното  съдържание  художествени 
произведения,  откъдето  следва  непостигането  на  формиращите  чрез  литературата 
образователни цели; както и от предвиждането на адекватни на социо-културната ситуация 
методологични  и  методически  решения  на  тези  проблеми  -  предложеният  проект  за 
съпоставителна  интерпретация  на  повествователни  текстове  и  техните  филмови 
екранизации концептуализира и валидизира чрез педагогическия експеримент случайните 
в досегашната практика подобни опити за оптимизиране на художествената рецепция в 
урока по литература в гимназиалния етап на среднообразователното училище.

Структурата на дисертационното изложение следва логиката на избраната тема в 
придвижването  от  уместно  подбрани  и  систематизирани  теоретични  основания  на 
използваните  в  аргументацията  й  понятия  и  определения  от  наратологията  [II.1.] към 
тяхната  употреба  в  методиката  на  литературния  урок [II.2] до  образователната  им 
резултатност в разбирането на учениците [II.3.].  Именно в убедителността на практико-
приложната  отправеност  на  изследването  е  неговата  значимост  в  сегашността  на 



'приложенията'  (applications)   и  'инструментите'  (tools)  -  медийни,  технологични - 
предлагащи множество улеснения за обмен и усвояване в/на информационния поток. 

Макар да не е директно зададено чрез темата на дисертацията, съпоставителното 
разчитане  на  литературни  произведения  и  адаптациите  им  в  киното  се  основава  на 
сходните елементи в повествователните структури на двата вида текст (писмен и аудио-
визуален).  Драматургичните  похвати,  "които превръщат написания текст  в  сценарий"  и 
"допринасят  да  бъде  „видян“  разказът  като  сцена"  [с.  26] са  обговорени  не  само  като 
предпоставка за драматизацията/екранизацията на литературните произведения, а и като 
методически средства,  улесняващи, но и задълбочаващи разбирането на художествените 
послания в процеса на колективната интерпретация в урока по литература.

Най-сериозната причина за непълноценното използване като образоващ инструмент 
на  диалогичността  между  литературния  дискурс  и  дискурсите  на  другите  изкуства 
(изобразително,  музика,  театър,  кино)  е  непознаването  на  спецификата  на  техните 
художествени езици (не само от учениците, но и от учителите).  Мисля, че приносите в 
дисертацията  на  Виктория  Георгиева  са  най-вече  в  представянето  на  основните 
понятия/техники,  с  които  се  изразява  киното,  тяхната  роля  в  смислоизграждането  на 
екранните послания, както и в апробацията на методическия проект за "активно" гледане 
на  избрани  кинотворби,  създадени  по  изучавани  литературни  произведения,  откъдето 
следват  същински  образователни  ползи  за  учениците:  -  'сърфиращото'  четене  на 
литературните текстове преминава в задълбочено (Н. Кар, "Под повърхността", ИнфоДар, 
2012);  -  откриването  на  приликите  и  разликите  в  начините  за  въздействие  на  двата 
художествени  дискурса  развива  аналитичното,  образното  (въобразяващото),  оценъчното 
мислене; - порастват езиковите компетенции на младите хора, разширява се културният им 
хоризонт. Педагогическото изследване пък е особено важно като проследяване на живото 
случване  на  образователния  експеримент  с  потвържденията/опроверженията  на 
очакванията му, констатиращи вече наличните умения и затрудненията на учениците при 
работа с епически текстове и така задава корективите за оптимизиране на представената 
методическа практика.

На някои места убедителността на изложението е разколебана от непрецизирани 
теоретични  и  методически  твърдения:  -  "Конфликтът /.../ е  задължителен  елемент  на 
епическите и драматургическите произведения поради своята основна функция" [с. 21] - за 
разлика  от  драматургичните,  епическите  творби  могат  да  бъдат  и  безконфликтни  в 
изказания  от  автора  на  изследването  смисъл  (например,  в  "По  жицата"  на  Йовков  в 
същинското случване, изграждащо сюжета - срещането между Моканина и Гунчо - няма 
сблъсък нито в действения, нито в плана на отношенията между героите); - означаването 
на героите като "главни" и "второстепенни" също не е много коректно от гледна точка на 
художествените  им  функции  в  епическия  текст  [Кой според  вас  е главният  герой в  
литературния  първоизточник?  -  с.  38]  -  един  привидно  'периферен'  по  отношение  на 
действието персонаж може да има ключова смислоизграждаща роля (напр. Колчо в "Под 



игото" на Вазов);  - понятието "основна идея"  [с.  20] се компрометира от историческата 
рецепция на художествения текст, защото отделните хронологични ситуации на четенето 
извеждат като 'основни' различни идеи от замисъла на произведенията (и Елин Пелин е 
един от четените по различна идейна доминанта автори в литературата ни); - определянето 
на 'кражбата на парите' като завръзка в сюжета на "Гераците"[с. 96] не съвпада според мен 
с  предизвикващото  всички  останали  действия  събитийно  начало;  -  съдържателните  и 
структурните промени в екранизациите са дело не на режисьора  [с.  88], а на филмовия 
сценарист.

Очевидни  достойнства  на  дисертационния  труд  с  оглед  на  обучаващите  му 
перпективи са яснотата на изказа и оформлението на текста,  богатата илюстрираност с 
примери от  подбраните  литературни и  филмови творби,  впечатляващата  библиография. 
Авторефератът е  много успешна презентация на  най-същественото от  съдържанието на 
изследването.

Въз основа  на  посочените  по-горе  приноси в  дисертационния труд  на  Виктория 
Енрико Георгиева към теорията и практиката на методиката на литературното образование 
предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдим на Виктория Георгиева 
образователната и научна степен доктор по 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика 
на обучението по литература).

27 юли 2014 г. Подпис:

гр. Шумен /доц. д-р Теменужка Тенева/


