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Наблюдаваният в последното десетилетие в България повишен интерес към 

музикалната терапия, както и липсата на информация за същността и спецификите на 

приложение на това терапевтично направление в условията на българската социо-

икономическа, културна и педагогическа действителност поставят много въпроси 

(теоретични и практико-приложни). Необходимо е тези въпроси да намерят своя 

отговор, за да се гарантира постигането на доказаната многоаспектност на резултатите 

на музикалната терапия и да се създадат условия за пълноценно използване на нейните 

възможности. В този смисъл темата на предложения дисертационен труд е 

изключително актуална и значима, като тази нейна характеристика обхваща няколко 

различни аспекта. На първо място интерес представлява музикалната терапия сама по 

себе си. Липсата на достъпна и достоверна информация за музикотерапията поражда 

остра необходимост от разкриване и уточняване на нейната същност, принципи за 

реализация и възможности за терапевтично повлияване. Специфичните обществени 

проблеми и социални реалности обуславят злободневността на формулираната 

проблематика - обществен интерес представлява всяка възможност за подпомагане 

социалното съществуване на отделните индивиди, тъй като това осигурява 

функционирането и развитието и на социума. Заложената интердисциплинарност на 

разглеждания проблем, свързана с търсене и съответно намиране на взаимозависимости 

между музикалните преживявания и изяви на деца със специални образователни 
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потребности и тяхното социално, емоционално, когнитивно и т.н. развитие разкрива 

нуждата от преосмисляне на традиционните методики на специалната педагогика и 

тяхното обогатяване с нови подходи в интерес на обектите на въздействие. Много 

професионално и научно обосновано докторантката изгражда предположението (което 

впоследствие подкрепя с практически резултати), че участието в музикотерапевтични 

сесии на деца със специални образователни потребности подпомага тяхното личностно 

развитие (интелектуално, емоционално, моторно-двигателно), развива социалната им 

интеграция и подобрява качеството на живота им. Не на последно място поради 

избрания подход към практическото осъществяване на музикална терапия в 

предложената разработка темата представлява интерес и за музикалната педагогика - 

напускането на сферата на специализираните заведения и центрове и интегрирането на 

музикалната терапия в цялостния учебно-възпитателния процес (без обаче да замества 

традиционното обучение по музика или да видоизменя неговия характер) води до 

създаване на нови възможности за развитие на обучителните и нравствено-

възпитателните функции на музикалното изкуство. Т.е. изборът на тема за дисертация е 

сполучлив и навременен - доколкото имам информация, в България това е най-

мащабното до този момент изследване на музикалната терапия и единственото на 

нейното приложение при деца със специални потребности. 

Освен в избора на тема, Биляна Валериева проявява новаторство и в нейното 

разработване и представяне. В границите на предложения дисертационен труд 

определените насоки на актуалност напускат сферата на хипотетичното и са разгледани 

цялостно, макар и с различна степен на задълбоченост. Разнообразието и 

многоаспектността на изследваните проблеми и техният интердисциплинарен характер 

възпрепятстват едновременното им представяне и анализ, поради което и научната 

разработка не следва класическата, утвърдена конструкция за подобен тип научно 

творчество. Нейното пренебрегване е продиктувано и обосновано от логиката на 

проведеното изследване. В този смисъл отклоняването от утвърдените стандарти не е 

недостатък, тъй като нетрадиционната структура на дисертационния труд (обособяване 

на теоретична и експериментално-практическа част, в които разглежданите проблеми 

са диференцирани в различни глави) определя ясното и организирано представяне на 

резултатите. Задълбоченото познаване на разглежданата проблематика от страна на 

докторантката осигурява постигането на цялост и естествена свързаност на 

изложението в избраната структурна форма, което позволява и по-лесното вникване и 

разбиране от страна на читателя.  
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Още в увода ясно и конкретно са дефинирани обект и предмет на изследване, 

неговите цел и задачи. На по-късен етап в научната разработка това е направено и за 

представяния музикотерапевтичен процес. 

Първа част на дисертационния труд е насочена към разкриване теоретичните 

фундаменти на музикалната терапия. Като основен тематичен акцент в нея се откроява 

корелацията музика - музикална терапия - социализация, интерпретирана както от 

гледна точка на музикознанието, така и в психологически и исторически аспекти. В 

следствие от подобен подход задълбочено са проучени и представени изследваните 

разнообразни проблеми и възможните взаимодействия и зависимости между тях: 

същността и развитието на музикалната терапия; дуализмът в структурата и 

функционирането на психиката като необходимост от развитие на идентичност и 

изграждане на социално съзнание; историческо развитие на музикалното изкуство от 

гледна точка на музикалната терапия и на социума; функциониране на музиката и 

музикалната терапия в контекста на социалното съществуване и социализацията. На 

базата на представените и анализирани данни се изгражда концепцията за музикалната 

терапия като възможност и фактор за положително повлияване върху социалното 

съществуване на индивидите. Именно тази концепция е в основата на проведеното 

експериментално изследване. 

Своеобразен център на предложения дисертационен труд, неговата най-

съществена и според мен - най-ценна част, е втора част, а именно - описание на 

проведения музикотерапевтичен процес с деца със специални потребности, което е 

уникално за България представяне на случай от практиката и посредством това - на 

цялостния терапевтичен подход. Това описание е и основният принос на научната 

разработка. Биляна Валериева демонстрира не само отлично познаване на 

фундаменталните принципни положения на музикалната терапия, но и умения за 

тяхната навременна и адекватна употреба в практиката. При представяне дизайнът на 

проведеното изследване ясно, точно и коректно е обоснован всеки компонент на 

разработената методика, мотивите за неговия избор и функциите, които изпълнява. 

Много прецизно са описани изборът на контингент, използваните методики и 

инструментариум, а подборът им е мотивиран както от основните музикотерапевтични 

принципи и получените резултати от теоретичното проучване, така и от съобразяване с 

индивидуалните потребности отделните участници, което е водещ критерий за 

формиране на конкретната методика. Не по-малко внимателно и задълбочено са 

подбрани и представени показателите, определящи нивото и характера на терапевтично 
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въздействие. Описанието на терапевтичния процес е организирано (според типа 

дейност или изследван показател), цялостно и многоаспектно. Тълкуването и 

интерпретацията на резултатите се осъществява едновременно от психологическа, 

музикално-психологическа, музикално-педагогическа и музикотерапевтична гледна 

точка.  

Дисертационният труд на Биляна Валериева "Музикотерапията в социалната 

практика - фактор за успешна социализация и ресоциализация на личността. 

Социализиращи функции на музикотерапията при деца със специални образователни 

потребности" е задълбочено научно теоретично и практическо изследване на 

музикалната терапия и има приносен характер както с отделни свои елементи, 

резултати и изводи, така и като цяло. Осъщественото обширно теоретично представяне 

и анализ на музикотерапията и нейните основни характеристики (като терапевтичен 

подход и в контекста на функционирането на психиката и социализацията) има голяма 

познавателна и информационна стойност. Компетентно и занимателно е предаден и 

осъщественият музикотерапевтичен процес. Все пак - част от получените 

музикотерапевтични резултати изискват задълбочено познаване на темата и проблемното 

поле за пълноценно вникване в тях, а многообразието от изследвани проблеми би могло да 

затрудни цялостното проследяване на текста. Проблем представлява и обемът на научната 

разработка, тъй като надхвърля изискването за подобен тип научно творчество. Въпреки 

подобни забележки този мащабен по своя замисъл труд свидетелства за активно 

авторско отношение и висока професионална компетентност в разглежданата област. 

Въз основа на изложеното давам своята положителна оценка за дисертационния 

труд и предлагам на почитаемото научно жури да присъди на Биляна Валериева 

образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).  

 
 

.................................. 
/доц. д-р Жан Гологанов/ 
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