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Предложената за защита докторска работа на тема: „Изучаването на любовната 
лирика в литературнообразователния процес” е значима с това, че наред с конкретните 
литературоведски задачи поставя за решаване и важни актуални проблеми, свързани 
със състоянието на образованието в съвременното българско училище и с времето, в 
което живеем. Резултат е на многогодишни изследвания, проучвания и наблюдения на 
докторантката като учител, поставени на сериозни теоретични основи.

   Настоящият труд има практико-приложна стойност и приносното му значение се 
изразява в това, че като определя и обосновава значението и ролята на изучаването на 
любовната лирика в литературното обучение на учениците, открива възможностите за 
задълбочено  и  заедно  с  това  атрактивно  и  занимателно  проникване  в  природата  на 
лириката като литературен жанр. Изследваният дял от лириката е визиран като много 
добра основа за формиране на базисни теоретико-литературни понятия, като един от 
пътищата за  разширяване на общата и литературната  култура,  на естетическия и на 
нравствен хоризонт на учениците.

Още  от  древността  е  известно  въздействието  на  изкуството  върху  човека, 
известни  са  различията  и  сходствата  на  научното  и  художественото  познание. Още 
римският  философ  Халвеций  твърди:  „Мисълта  на  човека  влиза  през  вратата  на 
чувствата”, а в „Психология на изкуството” Виготски цитира Фолкелт, според който 
„поезията  или  изкуството  притежават  особен  способ  на  мислене, който  в  края  на 
краища води до същото,  до което води и научното познание,  само че по друг път”. 
Именно този път търси Мая Крякова като избира да изследва това, каква е ролята на 
любовната лирика в обучението по литература. Резултатът от настоящето изследване е 
предопределен  от  сполучливо  намереното  съотношение  между  възрастовите 
особености на учениците  в периода на ранната  младост /девети-дванадесети клас/  и 
разглежданата  в дисертационното изследване тема. Така че с право докторантката  в 
хода на изследването търси възможностите, които произлизат от това взаимодействие 
за



- мотивация на учениците в учебния процес

- постигане на естествен интерес към изучаваното явление

- преодоляване на теоретизирането и скуката в учебните часове.

Богатите  познавателни  и  въздействащи  възможности,  които  се  откриват  при 
изучаването на любовната лирика, могат да бъдат използвани, ако успешно се следват 
процесите на пълноценната рецепция или както я нарича Цв. Тодоров „изграждащото 
четене”.

От казаното е видно, че представената за обсъждане докторска работа носи в 
основата си научен потенциал и приложна стойност.

Дисертационният труд има следната структура: увод, четири глави, разделени на 
свой ред на подчасти, заключение, приложение, библиография. Ще проследя линейно 
отделните части на текста, ще изведа същностното в тях и ще изложа своите бележки и 
препоръки.

В  увода  се представя визията на авторката за ролята на любовта в живота и в 
изкуството и във връзка с това се определя значението на изучаването на любовната 
лирика  в  гимназиалния  училищен  курс.  Набелязват  се  основните  параметри  на 
изследването,  поставя  се  темата,  сочат  се  главните  акценти.  Определя  се  целта  на 
изследването, пояснява се, че независимо от това, че в голяма част от него вниманието 
е насочено към проблемите, свързани с изучаването на любовната лирика, крайната цел 
е  изясняването  на  жанровите  особености  на  лириката  и  нейното  въздействие  върху 
младите хора.

Първа глава – Изследване и интерпретация на възприемането и усвояването 
на любовната лирика от учениците на основата на анкети, писмени работи, преки  
наблюдения и дискусии – включва въпроси, свързани с възприемането и усвояването на 
любовната лирика от учениците. Отчита се, че това е сложен и дълъг процес, който е 
свързан с емоционално съпреживяване и сложна аналитична дейност.  Той обаче има 
голямо  познавателно  и  възпитателно  значение,  води  до  изграждане  на  художествен 
вкус, на естетически критерии, на осъзнато отношение към литературната творба. От 
това  се  определя  и  важната  функция,  която  има  възприемането  и  усвояването  на 
любовната  лирика  както  в  литературното  обучение  на  учениците,  така  и  в  тяхното 
възпитание. В процеса на изследването е направен опит да се установи

- какви трудности срещат учениците при изучаването на любовна лирика;

- как се извършва процесът на приобщаване към тази лирика; 

-  как  литературното  обучение  позволява  на  учениците  да  надрастнат  чисто 
познавателното  отношение  към  литературата  и  да  се  научат  да  възприемат 
литературните творби като естетически факт, като естетическо явление.



Във  втора  глава –  Актуалност  и  значимост  на  проблема  за  мястото  на 
любовната  лирика  в литературнообразователния  процес –  това  място  в  днешното 
стресово  време се  търси във  възможността  да  се  пробудят  и издигнат  чувствата  на 
човечност чрез въздействието на лириката върху читателя. Представя се нов поглед по 
темата в методически аспект.  Изясняват се пътищата,  по които могат да се създадат 
възможности, учениците да разгърнат творческите си способности.

Основателно  в  дисертационния  труд  е  налице  една  задълбочена  теоретична 
основа, която е разработена в трета глава: Литературоведски и методически аспекти 
в изучаването на любовната лирика. Тук теоретичните постановки са тясно обвързани 
с методическите. Представени са различните жанрове в лириката, защото без тяхното 
разбиране  учениците  не  биха  могли  да  схванат  художествената  организация  на 
отделното произведение. Същностните характеристики на отделните жанрове в голяма 
степен са представени коректно, компетентно, с научна добросъвестност. Въз основа на 
същностните  характеристики  на  отделните  жанрове  са  изведени  модели  за  тяхното 
изучаване,  които  предлагат  определени  алгоритми,  по  които  може  да  бъде 
организирана  учебната  дейност.  Разнообразните  жанрови  форми  са  илюстрирани  с 
литературни  анализи  на  текстове  от  античната,  западноевропейската,  руската  и 
българската литература, включени в учебната програма.

Трябва  да  отчетем  достойнствата  на  литературните  анализи  на  конкретните 
литературни текстове, които са направени с литературен усет и аналитично осмисляне. 
Не  така  обаче  могат  да  бъдат  оценени  предлаганите  модели  за  интерпретация  на 
отделните жанрове, защото съотнесени в повечето случаи към конкретен художествен 
текст, те не носят универсален характер.

Четвъртата глава – Експериментален модел за изучаване на любовната лирика  
от 9. до 12. клас –предлага проект за работа с лирическа творба. Той съдържа модели за 
изучаване  на  любовната  лирика  от  класическите  до  съвременните  автори. 
Експериментира се предложената във втора глава програма за изучаване на любовната 
лирика.  На  основата  на  разгъната  методическа  система,  придружена  с  редица 
конкретни уроци и редица  извънкласни форми на работа  се изгражда методология за 
работа с творбите на любовната лирика.

     

Някои бележки и препоръки:

- Богатият материал от изпълнението на задачите и от съчиненията на учениците 
говори за реално свършена работа, но би могъл да бъде анализиран по-задълбочено и да 
се използва по-пълноценно в аргументацията на твърденията.




