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СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. Емилия Васил Маринова, д-р по философия, 

член на научно жури за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор по философия», специалност Етика, шифър 05.01.07 

 

Относно: дисертационния труд на Мая Ангелова Ангелова на тема  

„Човекът в логопедията на Виктор Франкъл” 

 

 

Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение и библиография, 

в обем от 260 страници. Използваната литература включва около 90 източника 

на български и и около 60 източника на английски език. Заедно с дисертацията 

са предоставени автореферат и три публикации на автора по темата. Приложена 

е и справка за приносните моменти. Формално изискванията на закона са 

спазени. Познаването на литературните източници, владеенето на научния 

апарат и на етическия анализ са показателни за постигнатото образователно 

ниво. Публикациите по темата представят основните тези на дисертацията. 

Изложението е ясно и концептуално. 

Темата на дисертационния труд е подбрана с етическа компетентност и с 

усет за човешката ситуация. Намерена е подходящата ниша в разговора за 

личността, който не е ограничен от перспективите на етически 

максималистките очаквания и проекти. Определен е адекватният обект на 

изследване – личността в нейната цялостност, стегната от обективните и 

субективни рамки на своята самореализация.  

Работата е добре структурирана и съдържателно отговаря на поставените 

цели и задачи. Първата глава на дисертацията е посветена на 

антропологическата концепция на логопедията през нейната теза за битието на 

човека, дефинирано в рамките на неговата уязвимост. „Трагичната триада” – 

болестта, крайността и вината определят рисковите зони на човешкото битие, 
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отрицателните аспекти на човешката природа и дефинират „ниската” изходна 

точка на екзистенциалния проект на Виктор Франкъл. Втората глава е 

посветена на аспектите на човешкото битие в логопедичния разказ за човека, 

които сочат към идеалния хоризонт на екзистирането. Третата глава се 

занимава с хуманистичните рамки на логопедичния проект. 

Основните тези на автора са изведени адекватно и са защитени прецизно. 

Посочва се, че: 1)Човекът в логопедията е конструиран максимално егалитарно; 

достойното и значимо биване-човек е разработено извън модела на радикалното 

поляризиране „ниско–високо” и се смята за осъществено при минимални 

условия и усилия. 2) Виктор Франкъл конструира един максимално включващ 

идеал за човешко съществуване като егализира човешката природа и човешките 

постижения и 3) Екзистенцията се дефинира в рамките на нейната особеност и 

единичност, а не като предполагаща превъзходство или съизмерване.  

Авторът е успял да подбере адекватни опори за етическия анализ, 

преодолявайки рисковете за излизане извън неговите рамки и за приплъзване 

към области, близки до психологията. В научната книжнина са представени 

психотерапевтичните ресурси на творчеството на Виктор Франкъл, както и 

връзката му с психоанализата. Ето защо поставянето на анализа на етическа 

плоскост запълва една съществуваща празнина в изследванията, посветени на 

логопедията. „Непрекъснатата трансформация и предефинирането на аза” се 

определят в условията на съвременната култура, характеризираща се със 

„състояние на морална мобилност”. Правят се препратки към понятието 

„гъвкава ценностна йерархия” „ еластична нормативност” и др. Нормативно-

етическият профил на екзистенциалния анализ е представен чрез легитимиране 

на „ниското” и „високото” в личния екзистенциален проект, тяхната динамика и 

взимовръзка. 

Съпоставянето на етическите основания на лого-терапевтиката и 

психотерапията е сериозно прадизвикателство, с което изследователят, въпреки 

сложността на задачата, се е справил успешно.  
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В заключение, оценката ми за кандидата е положителна. Категорично и с 

убеждение подкрепям присъждането на образователната и научна степен 

„доктор на науките” на Мая Ангелова Ангелова. 

 

18.04 2012                               доц. Емилия Маринова, ИИОЗ, БАН 

 

 

 


