
СТАНОВИЩЕ 
 

от  доц. д-р Мария  Горанова Горанова 
 

за дисертационния труд 
 

на  Биляна Валериева Николова- редовен докторант 
към катедра „Музика” при Факултет по начална и предучилищна педагогика  - 

Софийски  университет  „Св. Климент  Охридски” - 
на тема „Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешна 

социализация и ресоциализация на личността” – 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление1.3. 
 
 

            Независимо от древните си корени, съвременната музикотерапия се 
развива най-напред в Съединените американски щати след края на Втората 
световна война, а след това и в редица европейски страни. В България тя 
навлиза сравнително късно, в началото на 90–те години на миналия век. 
Тласък за нейното популяризиране беше семинарът, който проведе в 
България Джоузеф Морено през декември 1994 година. Тогава група 
ентусиасти с различни специалности (лекари-психиатри, психолози, 
кинезитерапевти и музиканти) създадоха и Българската асоциация по 
музикотерапия (БАМ). В момента музикотерапия като дисциплина се 
преподава в редица български университети. В НБУ и НМА “Проф. Панчо 
Владигеров” има магистърски специалности по музикотерапия, но добре 
подготвените, теоретично и с практически опит професионалисти-
музикотерапевти  у нас все още са малко и недостатъчно за да задоволят 
все по-нарастващата нужда от такива специалисти в обществото ни.              
В този смисъл актуалността  на разработената от докторантката Биляна 
Валериева тема е безспорна.  На мен не ми е известно в България да е 
правено толкова пространно изследване с различни музикотерапевтични 
техники  на деца  със СОП. В много отношения считам работата на 
докторантката като апостолска и мога само да акламирам задълбочеността 
и широтата на обхвата на  нейния труд.        
Дисертационната разработка е добре и логично структурирана, с ясно 
посочени обект и предмет на изследването с добре формулирани цел, 
задачи и методология на проучването. 
            В описаните теоретични аспекти на музикотерапията, разглеждана в 
контекста на социализацията  на личността в първата част на труда си, 
докторант Валериева показва много добра осведоменост. Особено в  
историческия дял  прави  впечатление умението й да обобщава и да прави 
логични връзки,  използвайки  многото теоретико-научни източници. Тази 
част, с малки допълнения,  според мен е една завършена монография. 
 



       
            Съществената част  на доктората е  експерименталното 
педагогическо изследване. Добрата професионална, музикантска и 
педагогическа подготовка  на авторката й позволява да направи 
задълбочено изследване, на базата на лично проведен от нея експеримент, 
коректно описан във всички негови детайли. Анализът на постигнатите 
резултати е прецизен и опирайки се на него, докторантката формулира 10 
извода, с които подкрепя заключението си, че „музикотерапията има 
потенциал за положително терапевтично въздействие по отношение на 
социалните умения и компетентности на участниците със специални 
образователни потребности, включени в терапевтичния процес”(с.277)  
За мен  особенно значими са тези изводи,  в края на дисертационния труд, 
защото докторантката стига до тях в резултат на пространно изследване 
поведението на участниците и тяхното отношение към различните 
елементи от проведените сесии. В препоръките след това, тя прави 
уговорката, че  описаните от нея методи и форми на работа не изчерпват 
възможностите за прилагане музикална терапия с цел социализиране на 
индивида. Логично е те да бъдат суобразени с различните индивидуални 
особености, както на отделните участници, така и на съответната група 
като цяло.      
            Достойнствата на дисертационния труд на Биляна Валериева са 
следните: 

• авторката  демонстрира добро познаване на  състоянието на  
изследваната проблематика, коректно поднася фактологията, 
едновременно със съответните критични забележки;  

• прави много добър исторически преглед на 
музикотерапевтичните традиции от древността до наши дни, 
като се отнася творчески и аналитично към използваната  
научна литература;   

• има ясна визия по отношение на съвременните педагогически 
принципи и методи на приложение на музикотерапия при деца 
със СОП. 

            Предoставеният  автореферат, като структура и съдържание, 
представя в достатъчна степен разработката.  
            Посочените в дисертацията научни и научноприложни приноси   са 
лично дело на докторантката и са  доказани в хода на цялостната 
разработка. 
            Голяма част от дисертационния труд е публикуван в реномирани  
научни списания или е представен  на научни конференции  и съответно 
отпечатан. По този начин съществени дялове от разработката на  
Валериева са  станали достояние на голяма част от научната общност, 
интересуваща се от тази проблематика. 



            Ще си позволя да препоръчам на докторантката  два труда по 
музикотерапия на водещи представители на немската и руската 
терапевтични школи. Това са : 
            Петрушин, В.И.(2000) Музьiкальная психотерапия, М., Владос 
            Декер-Фойгт, Г.-Г. (2003) Введение в музьiкотерапию,М.,Санкт- 
   Петербург, Питер 
            (В оргинал  Decker – Voigt, Hans-Helmut. Aus der Seele Gespielt – Eine 
Einfuhrung in Musiktherapie, Mosaik bei GOLDMANN) 
 
            Като отчитам безспорните качествата на научната разработка, с 
убеденост препоръчам на уважаемите членове на научното  жури,  на 
основание  на дисертационния труд „Музикотерапията в социалната 
практика-фактор за успешна социализация и ресоциализация на 
личността”, да присъдят на докторантката Биляна Валериева Николова 
образователната  и научна степен „доктор”. 
       
  
      10.04.2014 год.                                    Член на журито: 
            София                                                          /доц.д-р Мария Горанова/ 
 


