
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. Георги Лозанов 

на дисертационния труд на Дарина Аленова Пачова 

на тема „Развиваща среда за четене и медийни функции на 

книгата: Нагласи и ефекти при подходите за ранно формиране на 

читателя” 

за придобиване на ОНС „доктор” 

по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Книгата като медия) 

 

Дисертацията (257 страници без приложенията) оставя 

впечатление за амбициозен и донякъде ексцентричен авторски 

проект, който обаче прилежно спазва формалните изисквания за 

научно изследване. То започва със саморефлективна част 

(пространен предговор), където са обосновани актуалността и 

разработеността на темата му, обектът, предметът, целите, 

задачите и работните му хипотези, както и методологическите  

му инструменти, които надхвърлят хуманитарната 

интердисциплинарост и смело навлизат в частно-научната сфера. 

Трябва да отчетем, че движението от хуманитарно към частно 

знание и обратното е рядко срещан подход в академичните 

изследвания, защото носи риск от гледна точка на праговете на 

компетентност и предполага известна енциклопедична 

самонадеяност, която в случая едновременно дава повод и за 

поощрение, и за колебание. 



Литературните източници са коректно посочени и съответно 

също са в широк диапазон, прекрачващ хоризонта на очакване 

към текст в сферата на хуманитаристиката. Цитираните заглавия 

(общо 174) попадат адекватно в така очертаната методологическа 

рамка, като акцент в интереса към тях са подчертано 

съвременните възгледи за четенето и особено върху ранното 

четене.   

Педагогиката определя научното поле на труда в 

партньорство с психологията, психоанализата, лингвистиката, 

теорията на комуникацията, медиазнанието, социологията (на 

книгата) и др., но заедно с тях важна роля играят специфично 

медицински познания и преди всичко от областта на 

физиологията на висшата нервна дейност. Тя влиза в употреба от 

гледна точка на четенето (в „Първа глава. Медийната теория на 

четенето: четенето като комуникативен процес”) и от гледна 

точка на общуването с индивида от зачеването му до тригодишна 

възраст (във „Втора глава. Развитие на човека преди раждането. 

Педагогическата иновация „пренатално възпитание””). В този 

смисъл имаме основания да говорим за известна, съзнателно 

търсена, физиологизация в мисленето на комуникативния процес, 

като видимо тя е предпочитана от докторантката пред 

хуманитарната спекулация при постигането на научна 

убедителност; създава й усещането, че „залага на сигурно”. 

Трябва да сме наясно обаче, че комуникацията в общоприетата 

версия на дефинирането й е социален, а не природен феномен и 



финалните изводи при научната й артикулация „по право” 

принадлежат на социалните, а не на природните науки. Така че на 

докторантката, доколкото разчита на последните, й се налага, 

което може да бъде оценено и като приносен момент, да се 

ангажира със собствена, донякъде самотна, интерпретативна 

стратегия за набавянето на обект на изследването й и в крайна 

сметка сама да го конструира. Да се занимава с търсене не на 

нова изследователска ниша, а на нов изследователски обект. Той 

може да бъде описан като „Азът преди Аза” или като „Читателят 

преди читателя”; като изнамиране на нов читател, положен в 

биографичното време на Аза в едно предкултурно „преди”, на 

което досега не е търсен, най-малкото за да се избегне 

подозрението в предоверяване на хипотези извън научната 

рационалност. Когато читателят чезне от местата на които е бил, 

да го откриваш там, където никога не е бил, а е твърде вероятно и 

да не може да бъде, е заслужаваща внимание решителност. Още 

повече, че тя изисква далеч по-голямо усилие от една 

традиционна докторантска задача, защото преди да подложиш на 

изследване избрания обект трябва да докажеш съществуването 

му. Впрочем, това става успоредно – самото му изследване го 

явява, набавя му реалност. 

Дисертационният труд дава израз и очевидно е мотивиран 

от зародилата се с навлизането на дигиталните комуникативни 

технологии интелектуална тревожност, че читателят се превръща 

в персонаж от миналото, че четенето на книги е заплашено. А 



оттам и начинът, по който се формира културният аз, 

принадлежността му към християнската цивилизация, превърнала 

с развитието си в свой център четящият човек. Преди 

превъзходството на книгата се разбираше от само себе си – тя 

беше най-универсалното средство за получаване на информация 

и придобиване на идентичност. Докато днес вече тя се намира в 

коренно променена ситуация – на остра конкуренция в достъпа 

до съдържание, при която все повече губи позиции, а с нея и 

четенето като ментална реализация на словото, за да отстъпи 

място на гледането и изображението (особено в детска възраст). 

Това създава потребност, на която дисертационният труд се 

стреми да отговори със средствата на академичното изследване,  

спешно да се търсят неизползвани досега комуникативни, 

психологически и педагогически резерви и нетрадиционни 

подходи – дори с риск да прозвучат провокативно и произволно, 

за защита на четенето и връщане към книгата. За удържане на 

идентичността на човека като четящ човек и то в изпреварващ 

режим – преди още да е станал „визуален” и „виртуален” човек. 

Дисертационният труд е движен от интелектуалната паника 

около съдбата на книгата, която го включва в един от големите 

съвременни дебати и му дава предхождащи конкретната му тема 

основания, но не ги изговаря достатъчно отчетливо, което оставя 

усещането за известен дефицит в самопреценката на мотивациите 

му.   



Обобщено погледнато, нетрадиционният подход е в 

лансиране на тялото – по линията на споменатата вече 

физиологизация на комуникацията, като възможна предкултурна 

връзка с книгата и четенето. Тялото по условия е „комуникативен 

ятак” на книгата, доколкото тя полага текста в неговия обсег, 

опредметява го, прави го съотносим с него, подрежда ги в обща 

предметна верига. Трудно можеш да легнеш с компютър в 

леглото с компютър, докато заспиването с книга в ръка продължа 

да е устойчив стереотип за градския човек. Книгата 

отелесностява текста и така дава екзистанциални измерения на 

четенето. 

Заедно с това връзката текст-книга-тяло може да бъде 

дефизиологизирана и „върната” на културата с нейните знакови 

системи, ако се позовем на Юлия Кръстева и приемем делението 

на езика на „майчин” и „бащин”. Майчиният език е на чувствата, 

на желанията, на закрилата, той е продължение на телесната 

близост, докато бащиният език е на институциите, на 

авторитетите, на санкцията, на текста. В този смисъл книгите се 

пишат на бащин език, но докторантката – ако запазим логиката на 

въведените понятия, е завладяна от хипотезата, че могат да се 

четат на майчин език, буквално от майката, още в несъзнателната 

фаза на детето, включително и прентално. Разбира се, не всички 

книги – кои и защо са подходящи за такова четене е предмет на 

отделна (пета) глава в дисертационния труд – „Формиране на 



развиваща среда за ранно четене през медийните функции на 

книгата”. 

Създават се условия за метонимично сдвояване на майка и 

книга, в което книгата поема върху себе си позитивите на 

Майката в психоаналитичното значение на понятието, четенето 

влиза в опита на детето не в перспективата на „трябва”, а на 

„искам”, става част от майчиния психологически репертоар на 

грижата, ласката, удовлетворението... 

От съществено значение в случая е четенето на глас от 

страна на майката, което удължава изследователската верига: 

текст-книга-тяло-глас. Според познавача на устната комуникация 

и творчество Пол Зюмтор гласът извира от недрата на тялото и 

пак в тях затихва, като едновременно е източник на информация 

и знак за присъствие. Функцията му в несъзнателната фаза от 

развитието на детето естествено се изчерпва присъствието и така 

четенето на глас с характерната му интонация и мелодика се 

превръща в доказателство за близостта на майката, активира 

психологически връзката с нея, а оттам се залага като 

архетипична потребност по психоаналитичната логика за 

влиянието на детството върху зрялата личност.  

Още по-стойностен в тази посока на изследването за мен е 

един ценностен консерватизъм, който с днешна дата въвежда не 

само майката, но и въобще семейството като среда за 

формирането на културната идентичност на детето на базата на 

четенето. Възлага му целенасочена педагогическа работа, която 



не остава на ниво възпитание и образование, а води до ранното 

интегриране на детето към цивилизацията – тази на устната и 

съответно на писмената реч, според класификацията на Маршъл 

Маклуън. Докато то още е „пленена аудитория” – в утробата, в 

пелените, във физически грижи, да стане „четящ човек” преди да 

знае за съществуването на книгата, а и за собственото си  

съществуване. Бих казал, че трудът предлага техники за културен 

натиск, който трябва да бъде осъществен от семейството, защото 

по-късно културният натиск, който ще осъществи съвременното 

общество, ще е в различна посока.  

Този културен натиск от страна на семейството се 

предполага, че подсъзнателно се пази в паметта на детето и оттам 

се намесва в идентичността му, „управлява” я. Паметта въобще е 

важен аспект от изследването, не само заради собствените му 

цели, а и защото тя в различните си аспекти е една от водещите 

теми в съвременната хуманитаристика, особено отношенията 

културна памет – културна идентичност. Като те приоритетно се 

проблематизират на ниво обществено съзнание и в този смисъл 

изследването навлиза в една по-малко разработвана 

интерпретативна зона – тази на отношенията между памет и 

идентичност нивото на индивидуалното съзнание и участието в 

тях на майката и семейството. 

Дисертационният труд може да се възприеме и в жанра на 

„четиво за родители”, защото фактически съдържа в себе си 

програма за действие и правила за общуване с детето, така че то 



да се превърне в четящ човек преди мобилните устройства да 

започнат да го обсебват и да го отдалечават от книгата. И тъй 

като това обсебване става от все по-ранна възраст, 

предложенията на докторантката гледат да го изпреварят и стигат 

едва ли не до зачеването. Те обаче не са еднопосочни – от нея 

към майките/родителите, но и от майките/родителите към нея: 

„Глава четвърта. Ранно формиране на читателя: нагласи и ефекти 

в български условия” излага и обобщава резултатите от анкета, 

дали у нас виждат смисъл в четенето на глас по време на 

бременността и в първите години след раждането на детето и 

доколко се практикува. Анкетата обвързва научните хипотези, 

които докторантката се стреми да докаже, с теренно проучване, 

което не е представително, но във всички случаи е показателно. 

Така дисертационният труд отговаря на непрестанно 

нарастващите очаквания за приложност на науката, за 

възможността й заедно с теоретичните си приноси да съдейства 

за развитието на социалните системи и на икономиката, 

академичните изследвания да вършат работа извън академичната 

сфера. 

Накрая трябва да кажа, че дисертационният труд би 

спечелил, ако в по-голяма степен бе удържал културологичната 

гледна точка към четенето, към присъствието му в семейната 

среда, към разширяването на аудиторията му, включително по 

възрастов показател, за сметка на търсенето на частно-научни 

доказателства за влиянието му върху плода и бебето. Защото сега 



на моменти изследването преминава от психологията в 

парапсихологията, поддава се на някакъв прагматичен 

мистицизъм или мистичен прагматизъм и рискува да влезе в 

съзвучие с модерната езотерика на популярни книги от типа „Как 

да бъдем щастливи”, „Как да успеем в живота,” или „Как да се 

държим с извънземните”.  

Въпреки тази по-обща критическа забележка, смятам, че 

дисертационният труд на Дарина Пачова се занимава по собствен 

начин с един от ключовите проблеми на съвременната култура и 

е готова да се откаже от академична предпазливост, за да търси 

решението му. Като прибавя към това и способността й да работи 

с научни източници в широк съдържателен диапазон, имам 

основания да гласувам за присъждането й на образователната и 

научната степен „доктор”. 

 

 

 

Подпис: ………………………. 

(доц. Георги Лозанов) 


