
Становище

относно дисертационния труд на Росица Дикова за присъждане на образователната 

и научна степен « доктор по философия »

на тема

Нормативността в класическата литературна вълшебна приказка

Дисертационният труд на Росица Дикова е впечатляващ с амбицията да се 

деконструира една от нормативните матрици на модерността. Не мога да преценя 

дали и доколко разработката е на висотата на тази амбиция, тъй като не разполагам 

с  необходимите  за  това  теоретични  натрупвания  в  твърде  широкия  спектър  от 

научни  дисциплини  и  мащабни  изследователски  перспективи,  включващ 

социалната  история,  историята  на  менталностите,  литературната  теория, 

социологията, антропологията и етиката. Нямам друг избор, освен да оставя на по-

широки специалисти от мен да преценят дали авторката се е справила със задачата, 

която си е поставила.

От друга страна, не мога да не посоча моментите в дисертацията, които ме 

смутиха в сравнително тесните граници на собствената ми научна компетентност. 

Ще ги подредя по същественост :

1) Не  открих  никъде  в  текста  експлицитно  понятие  за  нормативност,  а 

мисля,  че  формулирането  на  такова  е  задължително,  когато  терминът 

« нормативност » присъства в заглавието.

2) Авторката говори за детето като за откритие на модерността, но дори и 

бегло  не  се  позовава  на  един  от  най-важните  изобретатели  (или 

конструктори) на детето – Жан-Жак Русо с неговото програмно в това 

отношение съчинение Емил или за възпитанието.

3) Една съществена част от дисертацията е посветена на теорията за разказа 

на Пол Рикьор, като по нищо не личи, че авторката е прочела неговото 

тритомно съчинение  Време и разказ . То, заедно с Живата метафора, е 



най-важният  му  принос  към  херменевтиката  и  наратологията,  а  дори 

отсъства от библиографията!

4) Още на с.2 се появява твърдението, че децата са публика. Питам се : в 

каква публичност се вписва тази публика?

5) Не  схванах  съвсем  ясно  връзката  между  « американската  мечта »  и 

темата на дисертацията.

Имам  и  редица  по-несъществени  възражения,  които  ще  отправя  към 

авторката по време на  публичната защита на нейния дисертационен труд. На този 

етап от неговото оценяване, смятам, че като цяло има вид на научна разработка, но 

е необходимо да бъде доработен, за да може съответната научна комисия с чиста 

съвест да присъди на неговата авторка образователната и научна степен « доктор 

по философия ».

           Емил Григоров


