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Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита пред  
научно  жури  от  разширен  катедрен  съвет  на  катедра  „Хуманитарни  
дисциплини и гражданско образование” на департамент за информация и  
усъвършенстване на учителите – СУ „Св. Климент Охридски”.

Дисертантът  е  докторант  на  самостоятелна  подготовка  към  
същата катедра.

Заседанието на научното жури за публична защита на дисертационния труд 
ще се състои на 21.06. 2012 г.  от 12 ч.  в зала № 2, Ректорат на СУ „Св. 
Климент Охридски”.

Материалите  по  защитата  са  на  разположение  в  СУ  „Св.  Климент 
Охридски”, Ректорат
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Съдържание на дисертацията:
Увод

Първа  глава.  Изследване  и  интерпретация  на  възприемането  и 
усвояването на любовната лирика от учениците на основата на анкети, 
писмени работи, преки наблюдения и дискусии.

Втора  глава.  Актуалност  и  значимост  на  проблема  за  мястото  на 
любовната лирика в литературообразователния процес.

2.1. Потребността от изучаване на любовната лирика в училище (9-
12 клас).
2.2. Критерии за оценка на читателските и литературно- творческите 
способности на учениците

Трета глава. Литературоведчески и методически аспекти в изучаването 
на любовната лирика  
 (9. -12. клас)

3.1. Лириката като вид жанр.
3.2. Стих и историческа поетика.

3.2.1.  Любовната  лирика  от  древността  до  наши дни.  Избор  на 
програмен материал за обучението по литература (9.-12. клас).

Четвърта  глава.  Експериментален  модел  за  изучаване  на  любовна 
лирика от 9. до 12. клас.

Заключение.

Приноси на дисертационното изследване.

Публикации по темата на дисертационния труд
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Вечната  тема  за  любовта  и  най-вече  за  превъплъщенията  й  в 
изкуството е интересувала човека, откакто е осъзнал себе си като личност. 
Естествено възниква въпросът: защо да не използваме поетичното богатство 
на вековете, за да въздействаме за формиране на подрастващото поколение, 
което  се  нуждае  от  инструментариум  за  откриване,  отличаване  и 
придобиване  на  опит  за  себеразбиране?  Защо  да  не  използваме 
литературната интерпретация на изучаваните текстове от любовната лирика, 
като се съобразяваме с възрастовите особености и интереса на учениците 
към любовната лирика.

В дисертационния труд се цели да се изследва ролята на любовната 
лирика в обучението по литература и въздействието й върху мотивацията на 
учениците в образователния процес, за преодоляването на теоретизирането и 
скуката в учебните часове.

На  негативните  тенденции  в  обществото  и  в  училище  се 
противодейства  чрез  изучаване  на  творби  от  любовната  лирика  за 
утвърждаване  на  духовните  ценности  на  човечеството.  Очевидна  е 
необходимостта от нови концепции за литературно обучение.  Настоящето 
изследване визира промени, произтичащи от мястото на любовната лирика в 
живота  на  подрастващите,  промени,  които  да  доведат  до  по-адекватно 
навлизане  на  любовната  лирика  в  учебните  програми  на  гимназиалната 
училищна  степен  и  до  нови  методически  стратегии,  обезпечаващи 
личностния  прочит,  интерпретация  и  естетическа  оценка  на  любовната 
лирика от националната и световна класика.

В уводната част на дисертационния труд се посочва, че не можем да 
пренебрегваме вкусовете и предпочитанията на учениците. Става въпрос за 
разработване  и  внедряване  на  една  позитивна  съвременна  методика  за 
изучаване на любовната лирика в училище.

Представят се съществени моменти на настоящото изследване, което 
съдържа увод,  четири основни  части (глави),  заключение,  приложение и 
библиография.

Важен  момент  в  уводната  част  е  представянето  на  методиката  на 
изследването:  предмет,  обект,  цел,  основни  задачи,  методи,  условия  за 
провеждане на изследването, хипотеза.

Предмет на  изследването  в  настоящия  дисертационен  труд  е 
изучаването  на  любовната  лирика  в  училище.  Във  връзка  с  това  се 
разглеждат  и  редица  естетически,  литературни  и  методически  проблеми, 
свързани изобщо с изучаването на лириката като литературен род.

Обект на  изследването  са  учениците,  изучаващи  художествена 
литература в средното училище.
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Целта  на  дисертационния  труд  е  изработването  на  методическа 
система  за  изучаването  на  любовната  лирика  в  9-12  клас  на  средното 
училище,  която  в  максимална  степен  да  отговаря  на  възрастовите 
особености и интересите на учениците, както и изясняването на теоретични 
въпроси, свързани с изучаването на лирика.

Основни задачи на изследването:

• Да се проучи и анализира процесът на възприемане и усвояване на 
любовната лирика от учениците.

• Въз основа на примерни анализи на конкретни литературни творби, 
въз  основа на обобщения на добрия педагогически опит и въз основа на 
методическото изследване да се изведат методи, форми, средства и похвати, 
които откриват възможност за пълноценното,  всестранното и задълбочено 
възприемане на лириката (респективно любовната лирика) в училище.

• Да  се  подпомогне  такъв  труден  и  сложен  процес,  какъвто  е 
поставянето  на  литературното  обучение  в  горния  курс  върху  жанрова 
основа.

• Да се решат някои по-общи въпроси, които неизбежно възникват при 
преподаването  на  лирическия  жанр  в  училище  –  за  разширяване  на 
естетическия хоризонт на учениците.

Хипотеза на изследването:

По-обстойно  и  задълбочено  изучаване  на  любовната  лирика  по 
научнообоснована  методика,  основаваща  се  на  естествения  интерес  на 
младежите,  ще  издигне  равнището  на  техните  духовни  и  естетически 
потребности, както и литературните им компетентности.

Методи на изследване:

Анкета (писмена,  частично  стандартизирана),  която  да  изясни 
художественото възприятие и усвояването на любовната лирика в училище.

Интервю (индивидуално  и  групово)  –  Мотивите  за  избор  на 
неструктурираното  интервю  е,  че  то  може  да  се  базира  върху  ясната 
представа какъв тип информация може да се получи от респондентите, като 
заедно с това упражняваният контрол е минимален. Идеята на този метод е 
ученици, учители и родители да бъдат предразположени и те откровено да 
изразят собствени виждания и идеи по поставените проблеми.
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Групова  дискусия –  този  фокус  групова  методика  е  използвана, 
понеже  дава  възможност  да  се  получи  информация  за  по-широк  кръг  от 
виждания, мнения, разбирания, тълкувания и други във връзка с изследвания 
проблем.

Метод на свободните асоциации – използва се, за да се установи в 
каква  степен  анкетираните  ученици  са  изградили  свое  мнение,  което  се 
основава  на  собствени  разсъждения,  а  не  на  репродуциране  на  заучени 
твърдения.

Условия за провеждане на изследването:

Изследването  е  проведено  непосредствено  в  естествени  условия  и 
проверено във всекидневната учебна практика в продължение на двадесет и 
четири  години.  През  тридесетгодишната  си  практика  като  учител  по 
български  език  и  литература  имах  възможност  да  работя  по  различни 
програми,  с  различни  поколения  ученици  и  да  имам  контакт  с  много 
учители,  както  и  с  различни  експерти  и  преподаватели  по  методика  на 
обучението по литература.

Преподаването в училище носи следните предимства:
 Опознават се „отвътре“ естествените условия за работа в училище. 

Дългогодишната  преподавателска  практика  позволява  да  се  опознаят 
ученици от различни поколения с различна култура и интереси, с различно 
отношение  към  литературата  и  с  литературна  подготовка.  Това  налага 
вариативност в работата, различен подход към учениците, различни форми и 
средства в работата.

 Осъществява  се  непринуден  контакт  с  много  учители.  Това 
позволява  да  се  получи  представа  за  различни  стилове  на  работа,  за 
различни подходи в преподаването на литературата, за различно отношение 
към учениците.

 Участие  в  различни  форми  за  квалификация,  което  открива 
възможности за издигане нивото на научната и методическата ми подготовка 
и  за  установяване  на  контакти  и  обмяна  на  опит  с  различни  учители, 
педагози, методици по литература и литературоведи. На всички форуми съм 
представяла  за  обсъждане  научни  разработки  за  необходимостта  от 
изучаване  на  любовната  лирика  в  училище.  Участвала  съм  в  редица 
педагогически  форуми  като  Седми  национален  педагогически  форум 
„Изследователи  в  класната  стая“,,  Четвърти  балкански  конгрес 
„Образованието,  България,  Европа“,  Общински  етап  на  национална 
конференция  „Училището  –  желана  територия  за  ученика“,  които  ми 
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позволиха  от  нов  ракурс  да  бъде  погледнато  на  дисертацията,  да  бъдат 
дискутирани  изследваните  проблеми  и  така  да  бъдат  разширени 
изследователските умения и научната и педагогическата ми подготовка.

Подстъп към реализирането на настоящата докторска дисертация са 
двете  ми  защитени  дипломни  работи  за  придобиване  на  втора  и  първа 
професионална  квалификационна  степен  с  теми:  „В  света  на  интимната 
лирика“ и „Възможности за жанрово моделиране на литературното обучение 
(обучаващ експеримент върху лирически творби)“.

В  настоящия  дисертационен  труд  методическият  и 
литературоведческият аспект са органично и неразривно свързани. Това се 
налага  както  от  дидактически  принципи  за  научност  за  достъпност  в 
обучението, така и от самата специфика на литературата като дисциплина.

Художествено-възприемателният  процес  е  особено  важен  за 
учениците. Прочитът на една стихосбирка, изслушването на една музикална 
пиеса, гледането на една картина трябва да бъде съпътствано с усилията на 
ученика да осъзнае колкото може по-дълбоко вложения смисъл. Контактът с 
изкуството на словото се цели да се превърне в един от онези фактори, които 
обогатяват мисълта и чувството на ученика и развиват способностите му за 
сложни словесни тълкувания на ефекта от изкуството.

Изкуството  на  словото  и  по-специално  на  любовната  лирика,  тази 
удивителна проява на човешкия художествен гений е необхватна. Оттук и 
това  многообразие  от  изследвания,  гледни  точки,  теории  и  концепции. 
Такова  е  например  разглеждането  на  изкуството  като  особен  начин  на 
изображение на действителността; като форма на обществено съзнание; като 
процес  на  създаване;  като  продукт  на  творческа  дейност;  като  вид 
информация; като знакова система и т.н. Читателят (респективно ученикът) 
са любопитни да узнаят неговата същност. Искат да вникнат в тайните на 
текста,  търсят  възможния,  най-верен  отговор  на  много  въпроси,  които 
любовната  лирика  поставя  пред  тях.  Проникват  колкото  е  възможно  по-
дълбоко в подтекста на изучаваната творба, защото разбират в процеса на 
обучението, че изкуството е част от живота, от самите нас.

Една от най-големите тайни на изкуството и най-вече на творбите от 
любовната лирика е способността им да развиват емоциите и мислите на 
човека,  да  мотивират и изменят поведението му,  т.е.  техният ефект върху 
човека. Точно това поражда необходимостта от изучаването на любовната 
лирика в общообразователния процес.

Колкото по-широка литературна култура бъде изградена у учениците, 
толкова  по-богати  възможности  се  откриват,  за  да  бъдат  възпитани  и 
изградени едни по-широко образовани читатели,  едни по-високо извисени 
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духовно  и  интелектуално  личности.  Акад.  Д.  Лихачов  пише:  „Пред 
литературоведите стои голяма и отговорна задача – да възпитават „умствена 
възприемчивост““.  Ето защо съсредоточаването на литературоведите само 
върху малко обекти и въпроси на изучаването, върху само една епоха или 
върху  малко  проблеми  противоречи  на  основния  обществен  смисъл  на 
съществуването на нашата дисциплина.

„  ...  Всяка  епоха  има  свое  индивидуално  лице  и  във  всяко  ние 
откриваме неповторими ценности“1.

В  това  отношение  любовната  лирика  заема  важно  място  в 
естетическото  възпитание  и  литературното  развитие  на  учениците.  Ще 
отбележим  факта,  че  досега  проблемите,  свързани  с  изучаването  на 
любовната  лирика  в  училище  не  са  предмет  на  нито  едно  специално 
методическо изследване в България.  Изучаването на любовната лирика от 
античността до нашето съвремие наистина открива големи възможности за 
изграждане  на  база  за  историко-литературно  обучение,  за  формиране  на 
основни литературни понятия, за създаване на умения и навици за прочит и 
анализ на литературно произведение, за изграждане на художествен вкус, за 
приобщаване  към  произведенията  на  световната  и  българската  класика, 
както и протичането на съвременния литературен процес.

Всичко това потвърждава необходимостта от едно изследване, което не 
само да обобщи и анализира опита и традициите на българското училище в 
изучаването на лирически творби с любовно съдържание, но и да предложи 
една  цялостна  система  за  нейното  преподаване  и  така  да  запълни  една 
празнина в методиката на обучението по литература.

Според твърденията на М. Герджикова2 не може да се разработи добра 
методическа  система  за  преподаването  на  дадена  литература,  на  даден 
период, на дадено произведение в училище, ако тази система не се опира на 
определена  концепция  за  литературната  същност  и  специфика  на 
изучаваните  явления,  за  възможните  тълкувания  и  интерпретация  на 
произведението, за мястото на изучаваното явление в литературния процес. 
Методиката на обучението по литература, както и учителят по литература 
няма да изпълнят добре задачата си, ако не се съобразяват с направеното от 
литературоведите,  с  казаното  от  специалистите  в  областта  на  дадена 
литература, даден период, даден автор. Заедно с това обаче те не могат да 
постигнат  големи  резултати,  ако  не  са  разработили  относително 
1 Лихачов, Д. С. Об общественной ответственности литературоведения. - В: 

Контекст, 1973. Литературно-теоретические исследования, М., 1974, с. 8.
2 Герджикова, М. Мястото и ролята на старогръцката литература в литературното 

обучение на учениците. Автореферат, С., 1968.
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самостоятелен поглед върху литературната същност на изучаваните явления, 
относително самостоятелен стил на анализ и интерпретация на тези явления. 
В  това  отношение  съществува  голяма  разлика  между  преподаването  на 
литературата  и  методиката  на  преподаването  на  други  дисциплини  – 
например на математика, физика, химия, биология и т.н. В другите области е 
достатъчно  методикът  да  бъде  добър  популяризатор  на  науката  и  добър 
педагог и далеч не е  необходимо той да има самостоятелен поглед върху 
научната същност на изучаваните явления,  тъй като става дума за  строго 
обективни  и  твърдо  установени  научни  закономерности.  Обратно,  самата 
същност  на  литературата  като  изкуство  е  такава,  че  предполага  активно 
емоционално-естетическо  възприемане,  активна  анализаторска  дейност  и 
активна оценъчна позиция от страна на читателя, и още повече от страна на 
методика, учителя, ученика. Причината е в това, че художественият образ е 
по  самата  си  същност  принципиално  многозначен,  потенциално 
многопланов,  поради  което  истински  обективният  и  дълбок  анализ  на 
художествения  образ  изключва  както  еднозначната  и  еднопланова 
интерпретация, така и произволната интерпретация, която не се съобразява с 
даденостите на текста и на смисловите връзки на този текст с литературния, 
културния и социално-историческия контекст. Ето защо добрият методик на 
обучението по литература  (както и  добрият  учител)  неизбежно трябва да 
бъде  и  добър  интерпретатор  на  литературните  явления.  Съответно  той 
трябва  да  цени  и  да  поощрява  собствения  стил,  самостоятелното 
съпреживяване и тълкуване на литературните явления и оригиналността в 
работата на учениците,  както в  емоционален и оценъчен аспект,  така и в 
концептуален  аспект,  като  заедно  с  това  да  се  бори  против  произвола  и 
едностранчивостта  на  дадени  интерпретации,  трябва  да  устоява 
относителната  обективност  в  анализа,  като  се  опира  на  даденостите  на 
литературния текст и на смисловите връзки на този текст с културното и 
историческото обкръжение, в което той съществува. Ето защо ако методът (а 
съответно  и  учителят  по  литература)  няма  относително  самостоятелен 
поглед  върху  литературните  явления  и  не  е  способен  на  относително 
самостоятелна интерпретация, нещо повече – ако не е способен да предвиди 
и очертае различните възможни интерпретации, които се допускат от самата 
смислова многозначност на литературния образ, ако не е способен да оцени 
относителната правомерност на тези тълкувания и да ги обобщи в едно по-
всеобхватно  и  синтетично  тълкуване,  той  неизбежно  ще  стесни 
художествения смисъл на литературните явления, ще изисква повтаряне на 
заучени положения вместо творчество, ще изисква еднозначни отговори там, 
където самата художествена специфика на литературния образ предполага 
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смислова  многозначност,  ще  натрапва  на  учениците  дадени  решения  за 
сметка на други, които също отразяват определени страни на литературното 
явление или пък, обратно, ще допускат тълкувания, които са произволни и 
излизат извън границите, очертани от самия литературен образ и от неговите 
връзки с епохата, която го е създала и с литературния процес, с живота на 
образа  във  вековете  и  в  нашата  съвременност.  Самата  специфика  на 
изкуството и на художествената литература в частност определя особения 
характер на изкуствознанието и на литературознанието в частност. Тук не е 
мястото  да  навлизаме  в  големите  и  сложни  въпроси  за  спецификата  на 
изкуствознанието и на литературознанието по отношение на други науки, но 
едва  ли  ще  се  намери  непредубеден  изследовател,  който  да  отрича  тази 
специфика.  Особеното място на изкуствознанието и литературознанието в 
частност по отношение на другите науки следва от особения характер на 
техния  обект,  от  това,  че  те  имат  за  предмет  естетическото  съзнание  и 
художественото  мислене  като  особена  форма  на  отражение  на 
действителността. Оттук обаче, според М. Герджикова, пак следва и изводът 
за  особения  характер  на  методиката  на  обучението  по  литература  сред 
другите  дидактически  дисциплини.  Щом  литературният  образ  е 
потенциално  многозначен  и  не  само  позволява,  но  и  изисква  различни 
интерпретации,  които  само  в  своята  съвкупност  могат  да  разкрият  тази 
многозначност  и  многоплановост,  то  методикът,  както  и  учителят  по 
литература не могат да изпълнят задачата си, без да са способни на активно 
и творческо отношение към литературните явления, без да са способни на 
относително  самостоятелна  интерпретация,  които  остават  в  границите, 
очертани  от  самия  литературен  образ  и  неговите  съотнасяния,  не  са 
способни на обобщение и синтез на възможните тълкувания. След всичко 
казано е ясно, че според нашата гледна точка методическата работа, която не 
се опира на творческо отношение към литературните явления не може да 
постигне високи резултати. Във връзка с това в предлаганата дисертационна 
работа  методическите  препоръки,  обобщения  и  разработки  са  органично 
свързани с определена интерпретация на литературните явления.

Първа глава. Изследване и интерпретация на възприемането и 
усвояването на любовната лирика от учениците на основата на анкети, 

писмени работи, преки наблюдения и дискусии.

Възприемането и усвояването на любовната лирика е многостранен и 
сложен, но интересен процес, който е свързан с емоционално съпреживяване 
и сложна аналитична дейност. Той има голямо познавателно и възпитателно 
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значение,  води  до  изграждане  на  художествен  вкус,  на  естетически 
критерии,  на  осъзнато  отношение  към  литературната  творба.  От  това  се 
определя значението, което има възприемането и осмислянето на любовната 
лирика в литературно-образователния процес.

В процеса на изследването е направен опит да се установи:
• Как литературното обучение позволява на учениците да надраснат 

чисто познавателното отношение като извор на исторически сведения и да се 
научат да възприемат литературните текстове като естетически факт,  като 
естетическо явление.

• Трудностите и предимствата, които срещат учениците при четене и 
интерпретация на любовна лирика.

• Как се извършва процесът на приобщаване към тази лирика.
• Какво  е  мястото  й  в  литературното  развитие  на  учениците,  във 

формирането на  естетически вкус,  на  естетически литературни критерии, 
както и на морални норми.

В няколко пловдивски училища многократно бяха проведени анкети 
преди и след изучаването на творби от любовната лирика; в началото и в 
края на всяка учебна година, в началото и в края на гимназиалната училищна 
степен;  при  съпоставка  на  лирически  текстове  от  различен  вид;  за 
установяване на отношението на учениците към специфичните извънкласни 
форми на работа при изучаването на лирически текстове.

В проучването на процеса на възприемане и усвояване на любовната 
лирика  от  учениците  дисертантката  се  опира  на  възгледите  на  Н.  Д. 
Молдавская  за  литературното развитие  на  учениците,  на  Н.  Ф.  Асмус  за 
отношението към четенето като „труд и творчество“,  на М. С.  Мейлах за 
различията  в  равнищата  на  възприятието,  на  Ю.  Рубина  за  качествата, 
подготовката  и  развитието  на  личността,  както  и  на  трудовете  на  П.  Я. 
Якобсон, Л. С. Виготски, О. И. Никифорова, П. Русев, Т. Чакъров и други, а 
така също и на своите дългогодишни наблюдения и практика.

Целта на анкетите, проведени в началото на учебния процес, е да се 
провери читателското възприятие,  интересът и отношението на учениците 
към любовната лирика, знанията за лириката като литературен род, както и 
да  се  установят  трудностите  и  предимствата  при  нейното  изучаване. 
Анкетите  в  края  на  учебните  години,  както  и  след  изучаването  на  даден 
текст,  откриват  възможност  да  се  установи  доколко  целенасоченото 
изучаване на любовната лирика позволява да се установи в каква посока се 
движи изясняването на изследваните проблеми и отношението на учениците 
към тях.

В  началото  на  девети  клас  на  учениците  бяха  поставени  следните 
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въпроси: Обичате ли да четете поезия или четете, защото ви задължават в 
училище?  Имате  ли  някой  любим  поет  и  с  какво  ви  привлече  той?  Кой 
провокира интереса ви към поезията?

Отговорите  на  първия  и  втория  въпрос  са  свързани.  Една  част  от 
учениците отговарят неискрено, че обичат да четат поезия, но от това, че не 
могат да посочат стихотворения, които са прочели личи друго.

По-голяма част от учениците отговарят отрицателно на първия въпрос. 
Ето някои от тези отговори, дадени от ученици от различни училища: „ ... 
чета с неудоволствие“, „ ... в краен случай“, „ ... не разбирам поезията и не се 
старая да я разбера“, „ ... чета за оценка, отгоре-отгоре“, „ ... не се насилвам, 
литературата не е моят любим предмет“ и др.

А  ето  и  някои  по-мотивирани  отговори:  „  ...  идеализацията  на 
чувствата не ми харесва, защото младото поколение не се изразява така“, „ ... 
доста нагласени ми изглеждат творбите, отегчен съм“ и др.

Тези  мнения  показват  липса  на  подготовка  за  разбиране  на 
лирическите  текстове,  както  и  съпротива  срещу  учебните  програми  и 
липсата на алтернативи.

След изучаването обаче на поезията на  Сафо и  Алкей същите  тези 
ученици говорят с любов и желание за чувствата и образите, които са им се 
виждали така странни, с вълнение за проблемите, които са им се стрували 
отвлечени  и  чужди.  От  първото  възприятие  на  учениците  преди 
разглеждането  обикновено  изминават  един-два  месеца.  В  това  време 
възрастово  учениците  не  са  се  променили  много,  но  в  часовете  по 
литература те са получили знания, които им отварят вратата към една голяма 
литература, към едно истинско и дълбоко естетическо наслаждение, защото 
имат в ръцете си един ключ, с който могат да отворят и други врати по пътя 
на  литературното  си  развитие.  У  учениците  се  създават  умения  за 
самостоятелен анализ. Те вече и сами могат да преодоляват бариерите към 
други  епохи  и  други  народи,  защото  е  изградена  една  база,  която  им 
позволява да проникнат от античността в следващите етапи на европейската 
литература.

Данните от анкетите, проведени с учениците, недвусмислено показват 
какво  важно  значение  може  да  има  изучаването  на  любовната  лирика  в 
тяхното  литературно  развитие.  От  една  страна,  нейното  изучаване  има 
голямо познавателно и възпитателно значение. От друга страна, изучаването 
на любовната лирика разширява изключително много естетическия хоризонт 
на  учениците.  Благодарение  на  запознаването  с  образци  на  любовната 
лирика през вековете, те за първи път се срещат с един необичаен начин на 
художествено изображение на чувствата. Така учениците разбират, че този 
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начин  на  изображение  не  е  единствен,  че  съществуват  различни 
художествени  системи,  че  художественото  мислене  на  човечеството  се  е 
реализирало в различни форми, които трябва да се разбират, да се усвояват и 
да се ценят. Този процес на приобщаване към литературата в най-чистия й 
вид носи не само наслада, но има и възпитателно, и естетическо значение за 
духа,  защото  учениците  разбират,  че  усвояването  на  художествените 
ценности  е  свързано  с  определени  трудности,  чието  преодоляване  обаче 
после носи обогатяване и самоусъвършенстване. Те разбират, че усвояването 
на художествените ценности не е процес, при който може да се разчита само 
на непосредствения вкус и усет и на непосредственото съпреживяване, една 
илюзия,  която  може  да  възникне  само  доколкото  ученикът  остава  в 
границите  на  съвременното,  родното  и  познато  изкуство,  към  което  се  е 
приобщил твърде рано и незабелязано. Във връзка с това струва ми се, че 
няма  да  бъде  преувеличено,  ако  кажа,  че  отговорите  на  анкетите  правят 
безпредметен един спор, който понякога се води от хора, които не са пряко 
свързани с училищната практика – спорът дали анализът на художественото 
произведение в училище обогатява учениците, или, напротив, той пречи на 
непосредственото емоционално-естетическо възприятие на творбите. 

Учениците  не  се  променят  изведнъж,  нито  пък  едновременно. 
Промяната идва постепенно и след много усилия от двете страни – ученик – 
учител.  Пример за  това е  проведената дискусия  „Романтическите чувства 
днес“.

Тези  извлечения  са  от  анкетите:  „Днес  романтическите  чувства  са 
изчезнали“,  „В  любовта  винаги  има  романтика“,  „Днес  романтическите 
чувства се преживяват чрез филмите, музиката и книгите“, „Не се нуждая от 
романтични чувства“, „Мечтая, когато чета любовна поезия. Въздейства ми 
силно“, „Интернет е новият източник на романтични чувства“.

От анкетите виждаме как учениците постепенно оценяват и разбират 
природата  на  любовната  лирика.  В  сравнение  с  първите  отговори  за  тях 
лирическите творби не са нещо изкуствено, далечно и чуждо, което трябва 
да  учат  по  принуда.  Учениците  вече  имат  разбиране  за  направените  и 
морални внушения, които носи лириката.

Контролните  работи,  които  са  представени  в  четвърта  глава  и  в 
приложението,  показват  пътя,  който  са  извървели  учениците  при 
изучаването  на  лириката,  показват  напредъка,  който  те  са  направили  в 
естетическото усвояване на този литературен род.

Една  от  важните  задачи  на  преподавателя  в  днешно  време  е  да 
противодейства  на  агресията,  насилието,  опошляването  на  изконните 
ценности,  на  които  изкуството  е  носител,  а  словото  е  средство.  Щом 

13



изкуството формира ценности през вековете, вкусове и нагласи, защо и днес 
да  не  противодейства  на  негативните  явления  и  да  покаже  на  днешните 
младежи чрез световната и национална литература, че за изкуството може да 
има застой, но няма спиране и всичко зависи от нас, съвременните читатели 
и интерпретатори.

Всяка възраст има своя единствен прочит на творбите и не е нужно да 
бъдем  поети,  за  да  уловим  и  усетим  посланията  на  творците  и  да  ги 
почувстваме  и  разберем.  Дискусиите  и  интерпретацията  по  темата  в 
учебните часове не трябва да бъдат натрапени, а да дадат необходимия ключ 
за разбиране на литературния текст.  Изучаването на любовната лирика не 
трябва  да  се  ограничава  само  в  рамките  на  програмните  произведения. 
Прочитът на повече творби от изучаваните или само споменати в учебника 
автори  обогатява  представите  на  учениците  за  мирогледа,  естетическите 
норми,  идеалите  на  съответния  поет  –  отдалечен  в  миналото  или  техен 
съвременник. Всичко това прави за учениците по-достъпни творбите, които 
се изучават в училище, помагат им да проникнат по-задълбочено в техния 
смисъл.

Анализът на анкетите показва, че целенасочената работа по темата на 
дисертацията води до значителни промени в словоизказването на учениците, 
че  любовната  лирика  заслужава  по-добро  познаване,  поради  силното  й 
въздействие и поради това,  че  формира нови нагласи у учениците.  Те не 
само осмислят поетическия текст, но оценяват и усилията на твореца да ги 
направи съпричастни със своите чувства, психическа енергия и разбирания. 
Променя ги душевно и естетически.

Учениците  са  чувствителни  към  всякаква  изкуственост,  показност, 
имитация  и  декларативност.  С  всеки  следващ  час  те  получават  все  по-
изтънчен  художествен  вкус  и  усет  към  творбите  на  любовната  лирика, 
защото започват да я разбират. Младите хора не могат да бъдат подведени 
чрез  фалшива  модернизация  на  думи  и  възгледи.  Те  искат  да  чувстват 
учителя си като равноправен партньор в интерпретацията на художествения 
текст.  В  резултат  на  последователна  работа  в  часовете  по  литература, 
познавателната  активност  на  учениците  расте  във  всеки  следващ  клас. 
Познавателността  и  информираността  не  са  единствените  цели  на 
литературното обучение. Формирането на чувствен и тогава оценъчен свят 
са много важни в ученическата възраст.

Отговорите от анкетите показват, че учениците ценят такива качества 
в  творбите  на  любовната  лирика  като:  прослава  и  опора  в  любовта, 
необходимостта  от взаимност,  желание,  наслада,  волност,  липса на страх, 
нежност, мъдрост и т.н.
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Чрез изучаване на любовната лирика учениците осмислят природата 
на лириката. Изясняват се някои основни понятия от теория на литературата 
и основни естетически категории. Чрез анализа на творбите на любовната 
лирика  учениците  непринудено  достигат  до  нарастване  на  естетически 
ценности с общочовешко значение.

В цялостния курс на обучението по литература любовната лирика има 
голямо  значение.  Чрез  запознаване  с  образци  от  нейното  богатство 
учениците  придобиват  в  достъпна  форма  знания  за  голяма  част  от 
литературната  терминология,  изграждат  критерии  за  оценка  на 
художествените творби, овладяват умения за тълкуване на сложни човешки 
проблеми и дълбоки човешки чувства. И точно по тази причина любовната 
лирика трябва да се изучава в по-голям брой часове.

Втора глава. Актуалност и значимост на проблема за мястото на 
любовната лирика в литературообразователния процес.

2.1. Потребността от изучаване на любовната лирика в училище 
(9-12 клас).

Като се отчита мястото и ролята при изучаване на любовната лирика в 
литературното обучение на учениците се изгражда методическа система за 
изучаване  на  любовната  лирика  в  училище.  В  тази  система  могат  да  се 
открият следните цели, които са в йерархическа зависимост:

• цели, свързани с усвояване на литературния материал, предвиден за 
изучаване в цялостния курс на обучение (9.-12. клас);

• цели, свързани изобщо с литературното развитие на учениците;
• цели, породени от спецификата на любовната лирика и отреждането 

й на по-важно място в общообразователния процес.
Тази  тристепенност  на  целите  определя  и  характера  на  учебното 

съдържание.
I.Изграждане на знания:
 знания за развитието на любовната лирика от античността до наши 
дни, за художествената й специфика и своеобразие;
 знания за историко-литературния процес в Европа;
 знания за възникването и формирането на литературните видове в 
лириката,  за  литературните  понятия  и  термини,  за  същността  на 
лирическите  жанрове и за тяхното историческо развитие;
 знания за основните естетически категории;
 теоретико-литературни  понятия,  необходими  за  анализа  на 
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разглежданите  литературни  текстове  и  за  разбирането  на  тяхната 
специфика.
II. Формиране на умения:
 умения за анализ на текстовете от любовната лирика с отчитане на 
техните характерни особености;
 умения за анализ на литературната творба с оглед на спецификата 
на  идейно-художествената  й  проблематика  и  на  художествената  й 
форма  с  оглед  на  конкретно-историческата  й  обусловеност  и  на 
мястото й в литературния процес, както и с оглед на универсалната 
зависимост на нейните чувства и образи;
 създаване на умения за разработка на литературно-интерпретативно 
съчинение и есе.
III.Изграждане  на  мирогледно-оценъчни  позиции,  свързани  с 
възприемането на любовната лирика:
 изграждане  на  естетически  вкус  и  на  критерии,  свързани  с 
възприемането на литературата като изкуство;
 създаване на мярка за конкретно-историческото и общочовешкото 
при художествено възприятие на любовната лирика;
 следване  на  диалектическия  принцип  за  хронологията  при 
разглеждане  на  литературния  процес,  при  проследяването  на 
развитието  на  литературните  родове  и  видове,  на  естетическите 
категории, на естетическите норми и т.н.;
 разширяване на литературния,  естетическия и културен хоризонт 
на учениците.
Целите и учебното съдържание са конкретизирани в задачите, които се 

поставят с изучаването на любовната лирика:
• да  се  разкрие  познавателната,  възпитателната,  културно-
естетическата стойност на разглежданите творби;
• да се проникне в общочовешкото и общозначимото съдържание на 
произведенията от любовната лирика във връзка с нейното конкретно-
историческо значение;
• да  се  изясни  своеобразието  на  художествената  специфика  на 
лириката;
• да получат учениците представа за цялостния историко-литературен 
процес в Европа, който води началото си от старогръцката литература 
и продължава в нашата съвременност.
От  особена  важност  за  реализиране  на  поставените  цели  са 

принципите,  подходите,  методите  и  средствата  за  усвояване  на  учебното 
съдържание.  Най-голяма  трудност  при  преподаването  произлиза  от 
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необходимостта да се съчетават двата дидактически принципа – за научност 
и  за  достъпност.  При  литературното  обучение  тази  трудност  е  особено 
голяма, защото при малък житейски опит и ограничен обем научни познания 
учениците трябва да усвоят материал,  изискващ тъкмо обратното – богат 
житейски  опит  и  фундаментални  знания  и  понятия  от  категориално 
естество.  Необходимостта  да  се  преодолее  това  противоречие  и  да  се 
осигури максимално прилагане на тези два основни дидактически принципи 
определя и системата от подходи при изучаване на любовната лирика.

В  предлаганата  методическа  система,  наред  с  поставянето  и 
разглеждането на по-общи дидактически и литературни проблеми, се отделя 
и специално място на изработването на урочна система за изучаването на 
любовната  лирика  в  училище.  Във  връзка  с  това  се  предлага  по-
конспективна  или  по-пълна  разработка  на  всяка  урочна  единица,  което 
включва примерен план на урока  и примерен анализ.  В случая  авторката 
изхожда от убеждението, че именно урокът е онази форма от организация на 
учебния  процес,  в  която  действително  се  реализират  поставените 
педагогически,  дидактически  и  методически  цели  и  задачи,  в  които 
конкретно се прилагат предлаганите принципи, методи, средства и похвати 
за  изучаване  на  литературата  в  училище,  както  и  принципите  на 
литературоведческия  подход  към  литературния  процес  и  литературното 
произведение.

Темата  на  изследването  предполага  изясняването  на  пътищата,  по 
които учениците да разгърнат своите творчески способности чрез прочит и 
анализ на творби от любовната лирика; да получат повече и важни сведения 
относно спецификата и развитието на любовната лирика и въздействието й 
върху  читателя,  респективно  ученика  в  различни  периоди  на  неговото 
израстване;  практически  насоки  какво  да  наблюдават,  търсят  и 
интерпретират  в  любовната  творба  и  това  как  тя  се  проявява  в  личните 
взаимоотношения.

Приложени са  цитати от Библията до наши дни,  които доказват,  че 
темата за любовта трябва да присъства в съответните класове по учебната 
програма в по-голям обем. Темата за любовната лирика в учебните програми 
е  представена  с  ограничен  брой  автори  и  творби,  без  да  се  споменава 
понятието „любовна лирика“, а и понятието „любов“ също се използва бегло 
и свенливо. В 9. и 10. клас негативната тенденция се засилва. Така не може 
пълноценно да се представи любовната поезия през вековете.  Освен това 
системата е прекъсната, изпуснати са най-важните моменти от възрастовата 
психология и така е нарушена възможността за постъпателното въздействие 
върху младите хора още в ранна възраст. Необходимо е това да се преодолее 
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чрез по-пълно и задълбочено изучаване на любовната лирика от 9. до 12. 
клас.

Като  се  отчитат  тези  факти  се  използва  информатиранността  и 
любопитството на учениците да знаят повече за отношенията между мъжа и 
жената,  вълненията,  трепетите,  очакванията,  преживяванията,  свързани  с 
любовта. Заетите родители, които дори се страхуват да говорят на тази тема 
и  не  гледат  на  децата  си  като  подрастващи,  нецензурираните  филми  и 
програми,  които  учениците  гледат  по  телевизията,  секс-телефоните, 
любовните романчета, които често изкривяват истинските преживявания – 
всичко  това  отклонява  младежите  от  сложните  човешки  отношения, 
породени от любовта. За да се измести встрани порочността, опошляването, 
агресивността,  грубостта  в  любовната  проблематика,  разумно  е  да  се 
постави изучаването на любовната лирика повече в центъра на вниманието в 
часовете по литература, като се запознаят учениците с красивата й страна, 
защото  любовта  не  е  равнозначна  на  секса,  а  носи  повече  наслада, 
удоволствие и страст от всяко друго чувство, ако я погледнем през призмата 
на  изживяванията,  заключени  в  любовните  творби.  Това  е  и  една  от 
основните  причини,  която  мотивира  необходимостта  от  изготвянето  на 
програма с автори и творби от световната и национална любовна лирика, 
съобразена с възрастта на учениците от 9. до 12. клас. Тази програма трябва 
да има конусообразна форма, като върхът на конуса е в началото, където се 
залагат само основите  в 9. клас, а с нарастването на класовете знанията се 
увеличават и усложняват до завършването им в 12. клас.

Мотивационната  система  на  ученика  се  изгражда  под  влияние  на 
възрастовото  развитие,  социалната  среда  и  възпитанието  в  процеса  на 
задоволяване на растящите разнообразни потребности. Личностната оценка 
на  творбата  от  ученика  поражда  „полимотивацията“  на  дейността, 
несъвпадането на мотива и целта, „съвкупност от отношения“ - може да се 
съчетаят с естествените мотиви като: желание за знания, престиж, за висока 
оценка  с  мотиви  като:  да  опозная  по-задълбочено  разнообразието  от 
любовни чувства чрез лирическата творба,  да съпоставя своите чувства с 
тези  на  лирическия  говорител,  да  обогатя  вътрешния  си  духовен  свят, 
нравственост и пр.

Съобразяването  с  възрастовите  особености  и  предпочитания  на 
учениците,  налага  да  се  работи  с  текстове  от  любовната  лирика,  които 
провокират  със  съдържанието  си  емоционалното  съпричастие  на 
обучаваните като се: подбират се интересни моменти от живота на поета, 
свързани  с  написването  на  творбите;  използват  се  проблемно-творчески 
форми на обучение,  индивидуален подход към всеки ученик;  откритост и 
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яснота при интерпретацията на текста; активност, пълнота и прецизност при 
словесната защита на аргументите; изследователски подход при осмисляне 
на фактите, свобода на изказа; формиране на личностно отношение, което 
спомага за литературното развитие на ученика. 

Оптимизацията  на  обучението  трябва  да  води  до  преодоляване  на 
„интелектуалното  равнодушие“,  „безделието  върху  чина“  (В.  А. 
Сухомлински)  и  опекунството,  което  носи  само  негативни  реакции  у 
учениците. Формулата за учене е неосъзнатото „настройване“ за извършване 
на  учебни  действия  в  определена  ситуация,  механизъм  за  психична 
организация под влияние на стимулни въздействия (текстове от любовната 
лирика). За ефективността от ученето имат особено значение подборът на 
текстовете  и  емоционалните  компоненти,  мобилизиращи  определени 
реакции и форми на поведение.

Формирането на мотивация за учене започва от:
• ясно формулиране на целите на урока;
• осъзнаване на начините и тяхното постигане, както и на трудностите 
за тяхното преодоляване;
• контролиране чрез съпоставка на резултата с целта;
• формиране на социална активност чрез рационална организация в 
урока;
• формиране  на  активно  отношение  към  собствената  мотивационна 
сфера у ученика чрез активизиране на старите мотиви;
• пораждане  на  нов  мотив  и  превръщането  му  в  устойчив,  реален 
мотив.
Основните пътища за формиране на учебната мотивация в уроците за 

изучаване на любовна лирика са:
1. Организация на самостоятелната познавателна активност и дейност 
на учениците в обучението чрез:
• развиване на тяхната мотивационна основа по пътя на създаването й 
в учебно-проблемни ситуации, ясно формулиране на учебните задачи, 
организация, самоконтрол и самооценка на изпълнението;
• системно овладяване от учениците на учебни действия и операции 
(предметни,  психически,  логически),  свързани  с  усвояването, 
преработката и използването на учебната информация (анализ, синтез, 
обобщение, моделиране на определения, вербализация и много други);
• активно  включване  чрез  методите  на  проблемно-развиващото 
обучение на вече формираните потребности и мотиви; възбуждане и 
поддържане на интерес към урочния  материал чрез  организация на 
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учебно-изследователската дейност на учениците;
• създаване на мотивационен ефект чрез новото учебно съдържание на 
урока,  чрез  неговата  достъпност,  информационна  наситеност, 
логическа  последователност  и  обобщеност,  проблемност,  връзка  с 
опита  и  потребностите  на  учениците,  жизнено-практическа 
насоченост.
2. Мотивация чрез колективни форми на учебна дейност:
• груповата  учебна  дейност  създава  ситуативни  детерминанти  със 
социален и емоционално-етичен характер, формира широко социални 
и естетически мотиви, отговорност в защита на красотата и любовта, 
за самоопределение, самоусъвършенстване и др.;
• колективната учебна дейност поражда междуличностни отношения 
на  сътрудничество  и  взаимопомощ,  социална  значимост  на 
индивидуалните  усилия,  престижност  на  успехите,  общественото 
мнение и пр.
3. Мотивация  чрез  оценката  на  учебната  дейност  в  часовете  за 
изучаване на любовната лирика.
4. Създаване  на  положителен  емоционален  климат  в  обучението  и 
общуването  с  творбите  от  любовната  лирика.  Положителните 
емоционални преживявания имат огромно стимулиращо значение за 
работата  на  ученика.  Урокът  трябва  да  предизвиква  положителни 
емоции,  удовлетвореност  от  работата.  Необходимо  е,  особено  при 
изучаване на любовна лирика, създаване на емоционални ситуации в 
колектива чрез активно включване на учениците в учебната дейност, 
чрез  общуването  и  стила  на  поведението  на  преподавателя. 
Необходимо е познаване на възрастовите емоционални особености на 
учениците и осъществяване на приемственост в тяхното емоционално 
възпитание.  Преживяването на  знанията  формира  техния  личностен 
смисъл.

2. 2.  Критерии  за  оценка  на  читателските  и  литературно- 
творческите способности на учениците

Един  от  малко  проучените  и  изследвани  аспекти  на  проблема  за 
литературните  способности  на  учениците  е  свързан  с  разработването  на 
критерии за оценка на двете основни литературни способности – читателски 
и литературно-творчески. И при едните, и при другите акцентът пада върху 
ученическото  творчество,  но  в  единия  случай  продуктът  на  творческата 
дейност  е  предназначен  за  „вътрешна  употреба“,  не  излиза  извън 
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индивидуалното  съзнание  на  своя  създател,  а  в  другия  има  обществено 
предназначение. От друга страна, субективният „читателски продукт“ може 
да се обективизира като се оформи в читателска оценка, литературен анализ, 
художественообразна  интерпретация  и  т.н.  По  този  начин  читателските 
способности прерастват в литературно-творчески. Въпреки това двата вида 
способности  запазват  самобитния  си  облик  и  изискват  самостойно 
разглеждане.

Теоретична база за оценка на читателските способности на учениците 
се  оказва  четиристепенната  теория  на  художественото  възприемане  (по 
Пеньо Русев):

• способност  за  непосредствено  възприемане  на  сетивния  пласт  на 
художественото възприемане;
• способност за вникване в подтекста на литературното произведение;
• способност  за  възприемане  на  художествените  качества  на 
литературния текст;
• способност за възприемане на самобитното в стила на твореца.
Критериите  за  оценка  на  литературно-творческите  способности  са 

различни  в  зависимост  дали  са:  литературно-научни,  публицистични  или 
художествено-творчески.

Първооснова  на  литературно-научните  способности  е  умението  за 
литературен  анализ  на  художествения  текст,  съобразен  с  възрастта  на 
учениците (9.-12. клас).

Техника за оценяване на емоционалните цели.
Би  трябвало  да  се  запитаме  дали  като  се  задълбочаваме  толкова 

сериозно  в  познавателната  функция  на  образованието  –  насочено  към 
словесно  възприемане  на  понятията  –  ние  не  сме  пренебрегнали  други 
важни и понякога по-прости страни на живота на отделната личност.

В американското образование специалистите са се досетили за нещо, 
използвано  от  древността  и  забравено  днес.  Още  Аристотел  говори  за 
„катарзис“ при възприемане на художественото.

Трябва да се развиват способностите на учителя да оценява не само 
познавателните  резултати,  но  и  емоционалните:  „любознателен  дух“, 
„съгласие  и  удоволствие  от  прочит  и  анализ  на  предложената  творба  от 
любовната  лирика“,  „способност  да  се  оцени  една  истинска  творба  от 
любовната лирика“, „слушане на хубава музика с удоволствие“, „повишено 
желание и вкус към литературата“ и т.н.

Прилага се класификация на емоционалните цели.
Емоционалната  класификация  подрежда  целите  по  йерархична 

стълбичка.  На  най-долното  стъпало  личността  едвам  осъзнава  творбата, 
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просто  наблюдавайки  я,  на  следващото  ниво  тя  проявява  желание  да  се 
присъедини към чувствата на лирическия герой. Още по-нагоре тя реагира 
на чувствата на твореца по свой начин. По-късно тя образува структура от 
чувства и в поведението си. Личността достига връхната си точка, когато 
тази структура се превърне във възглед за живота и изкуството.

Тази йерархия може да се  представи като задълбочаване,  при което 
емоционалният компонент преминава от нивото на безучастно наблюдение 
до етап на някаква сила и контрол на човешкото поведение. Петте поредни 
категории  на  задълбочаване  по  степен  са  следните:  1.  Възприемане.  2. 
Отговаряне. 3. Преценяване. 4. Организация. 5. Характеризиране.

Често  употребявани  термини  като  „интерес“,  „одобрение“, 
„отношение“,  „ценност“  приемат  много  значения,  свързани  с 
класифицираните категории.

Проучването върху емоционалните цели води до следните резултати:
1. Ученикът  развива  доживотен  навик  към  четене  на  стойностна 
литература.
2. Ученикът  използва  четенето  като  средство  за  възпитание  на 
собствените  си  чувства,  а  не  единствено  за  придобиване  на 
информация.
3. Ученикът  намира  отпускане  и  наслада  при  четене  на  добра 
литература.
4. Ученикът  развива  чувство  за  важността  на  оценяването  и 
планирането на програмата му за четене.
За  оценяване  на  емоционалните  резултати  се  използват  следните 

методи: 1. Програма за интервюта; 2. Отворен (открит) въпрос; 3. Анкета със 
затворени въпроси; 4.  Семантна диференцирана техника;  5.  Перспективна 
техника.

Изборът  на  форми  и  похвати  за  литературен  анализ  зависи  от 
природата на лирическия текст, от познавателните и възпитателните задачи, 
които учителят трябва да реши на даден етап от литературното образование 
и възпитание на учениците, от подготовката и интереса им към лириката. 
Практиката  показва,  че  малко  от  тях  системно  и  с  удоволствие  четат 
лирически  творби.  Този  факт  се  обяснява  с  бедния  им  житейски  и 
емоционален  опит,  с  кондензираността  на  лирическия  образ,  за  чието 
разбиране  се  изисква  по-голямо  напрежение  на  мисълта  и  по-богато 
въображение.  Затова  е  необходимо  учителят  по  литература  системно  да 
развива  у  учениците  потребност  и  умение  за  съпреживяване,  да  ги 
стимулира  към  асоциативно  мислене  и  лична  емоционална  оценка  на 
разглежданите  литературни  факти.  Условие  за  постигане  на  тази  цел  е 
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осигуряване на максимално възможната активност на учениците, подходяща 
и  проблемно-творческа  атмосфера.  Формулировката  на  задачите  за 
самостоятелна работа и подготовката на урока следва да са интригуващи и 
задължаващи,  да  съдържат  ефекта  на  изненадата.  Подбрани  рецитали, 
художествено изпълнение на лирически творби, срещи с поети, впечатления 
от литературни екскурзии и от произведения на други изкуства в съпоставка 
с изучаваната лирическа творба – всичко това, умело съчетано и дозирано, 
подсилва емоционалността в урока, активизира мисленето и въображението. 
Преминаването  от  непосредствено  възприемане  и  съпреживяване  към 
анализ, последван от синтез, осигурява изграждането на по-пълна представа 
за анализираното произведение и по-задълбочено осъзнаване на връзката му 
с идейно-естетическите позиции на автора,  с господстващите естетически 
вкусове и литературни направления.

Трета глава. Литературоведчески и методически аспекти в изучаването 
на любовната лирика  

 (9. -12. клас)

3.1. Лириката като вид жанр.

Лирическата творба е организирана сложност. В нея в голяма степен 
отпада  признакът  „конкретност“  и  нараства  степента  на  условния  й 
характер. Това означава, че различните значения в контекста, които могат да 
имат езикови единици, се приравняват не към смисъла, а към функциите или 
към изразителната сила на думите. Следователно в лириката езиковостта се 
проявява  в  един твърде различен контекст,  който остава при това  винаги 
„затворен“ в себе си, изключвайки възможността (до равнището на думата) 
от  друга  смислова  дифузия.  Именно  този  контекст  разкрива  словесния 
порядък  в  поетическата  реч.  Значението  в  него  отразява  не  причинно-
следствени връзки от утвърдени съждения, а концепцията на свързаната с 
него  обща символика.  За  това  особено  много  допринася  и  специфичната 
звукова  организация,  която  влиза  в  различни  отношения  с  цялостната 
художествена система. Това е причината в лирическата творба да се откриват 
много  и  различни  решения  за  изграждане  на  словесни  структури,  които 
изпълват  художественото  й  пространство.  Разбира  се,  тук  има  място  и 
буквалната и описателна проява на словото. В нея (и чрез нея) се открива не 
само променливостта  в  значенията  на  думите,  но  и  закономерностите  на 
този  процес,  изцяло  ориентиран  и  предопределен  от  характера  на 
преживяванията. Лирическата творба се отличава преди всичко със своята 
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„вътрешна“  измеримост,  а  представата  за  действителността  е  съвсем 
различна  от  обективната  реалност.  Лириката  е  наситена  с  преживения 
„монолог“. В нея тясно са обвързани експресивното и емоционалното и дори 
хиперболизираното  изразяване  на  даденото  свойство.  В  съвкупността  от 
всички тези възможности в лирическата творба се проявява и най-високата 
функция  на  езиковостта  –  образната  комуникативност.  Същата  обаче  се 
отличава със своята подчертана специфика. В нея като познавателен елемент 
е  включена  не  само  емоционалността,  но  и  постигнатата  привидност  на 
обективно-реалното и наред с това субективната проява.

Създадена  на  основата  на  познавателния  факт,  субективността  е 
предпоставка творбата да се разглежда не като условна сама по себе си, а 
като такава по отношение на действителността (изобразеното в нея). В този 
смисъл  субективността  има  „свое“  съдържание,  надхвърлящо  далеч 
границите  както  на  предмета,  изобразен  в  творбата,  така  и  на  самия 
лирически субект.

Ако образната природа на лирическата творба е материалната основа, 
чрез  която  се  разкрива  характерът  на  преживяванията,  то  за  нея  самата 
такава функция изпълнява стиховата й структура.  Тя е предопределена от 
продължителността  (непродължителността)  на  емоцията  и  предполага 
създаване  на  такава  структура,  в  която  акцентът  е  поставен  върху  един 
самостоятелно  обособен  смислов  център,  около  който  се  изгражда 
съдържанието на лирическата творба. Скокообразността при редуването на 
различни смислови значения,  които често  пъти възникват  интуитивно,  са 
подчинени изцяло на този процес.

В лирическата творба всеки стих е относително завършен по тема. Той 
е  в  непосредствена  зависимост  от  средствата  за  езиково  изграждане  и 
принципите на художественото изображение. Сред тях от особена важност 
са подборът на метрични размери, постигане на благозвучието главно чрез 
ритъма и римата в творбата.

Така например добре известно е, че римата в лирическата творба се 
явява  своеобразна  словесна  инструментировка.  Тя  определя  характера  на 
метричните  размери,  границите  на  стиха,  характера  на  връзката  между 
стиховете, строфите и пр. С други думи, постигнатото съответствие между 
изразеното  (съдържание  на  творбата)  и  изразяващото  (формата  й)  е 
основният белег на художествеността й. Впрочем, всеки литературен жанр 
представлява едно своеобразно тематично композиционно решение,  което 
определя и самата динамика в развитието на съответната жанрова форма.

Наред  с  езиковостта,  емоционалната  експресивност  и  метрическата 
определеност, като друг общохудожествен принцип в лириката присъства и 
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повторителността  (явна  или  скрита).  Тя  е  причина  за  емоционалната  и 
смислова натовареност на текста, за възникване на други значения и не на 
последно място за различните решения в композиционното изграждане на 
творбата.  В  лириката,  за  разлика  от  епоса  и  драмата,  няма  единни 
структурни определители, които да послужат за основа за класификация на 
жанровите й форми – особеност, заложена още от времето на възникването, 
съпътстваща  изцяло  процеса  на  развитието  й.  На  начален  етап  – 
старогръцката  литература  –  върху  лириката  силно  влияние  оказват 
митологията  и  фолклорът,  което  води  до  изключителна  пъстрота  на 
лиричните  видове  и  техните  названия.  Освен  това  и  танцово-визуално-
литературният  й  синхронизъм  е  причина  за  сложните  размествания  на 
делитбените  линии  на  литературните  форми  (Друг  е  въпросът,  че  в 
старогръцката  литература  лирическата  форма  е  присъща  не  само  на 
лирическите, но и на епическите и на драматичните творби). Постепенно в 
процеса на историческото развитие в лириката се наслагва множествеността 
на гледните точки, силно изразената логическа противоречивост и пр.

В  следващата  част  3.1.2.  на  дисертационния  труд  са  представени 
всички разновидности на жанра от зараждането им до съвременния етап на 
съществуване,  като  са  приложени  и  методически  модели  за  работа  с 
произведения от любовната лирика.

Елегията и нейният анализ в учебния процес.
Методическа  работа в  анализа  на  елегия  (9.-12.  клас)  включва 

следните по-съществени въпроси: разкриване характера на преживяното и 
носителите  на  емоционалността  в  творбата;  изясняване  на  думата-образ; 
определяне на ключовите думи и образи, които насочват пряко към темата на 
творбата;  проследяване  на  съотнасянето  между  звуковата  форма  и 
семантично-стилистичната  структура  на  ключовите  връзки;  анализ  на 
аналитичната и градивната функция на поетическите средства. Фонетичен 
анализ на смислово близки и многозначни думи.

Във  връзка  с  това  –  изясняване  на  ролята  им  в  композиционното 
изграждане на творбата; за евфоничното й изграждане; на стилистичната им 
функция; на функцията им за смислово изграждане на творбата и разкриване 
на художествената идея; определяне на акцентуващите детайли; откриване 
на евокативността на образа (някои от задачите се дават за самостоятелна 
работа като упражнение).

Методическа работа върху Дебеляновата елегия „Аз искам да те 
помня  все  така“ включва  следните  моменти:  определяне  мястото  на 
елегията  в  контекста  на  жанровата  традиция  и  творчеството  на  автора  – 
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елегията като израз на философски и естетически търсения; стремежът да се 
проникне  в  тайните  на  човешката  душа;  самопоказността  на  личните 
преживявания  и  търсене  на  диалог  с  другия.  Разкриване  на  основния 
конфликт  в  творбата  и  отражението  му върху съзнанието  на  лирическия 
герой:  съзнанието  за  безперспективност  и  безпомощност  пред  раздялата; 
неудовлетвореността като защитна реакция и духовно въздигане; трагизъм 
на  изживяванията.  Изясняване  структурата  на  творбата  –  във  формален 
аспект  –  разкриване  на  композиционните  особености  на  творбата,  в 
съдържателен  аспект  –  ролята  на  повествованието  за  постигане  на 
диалогичност в художественото изображение и обективиране на вътрешните 
състояния. Д. Дебелянов и модерната българска поезия (оценки, обобщения, 
изводи).

Анализ  на  лирическа  песен.  В  методически  аспект работата  на 
лирическата творба може да бъде сведена до следния алгоритъм: Разкриване 
на  „външния“  повод,  породил  създаването  на  творбата  (определяне  на 
основната  тема).  Проследяване  процеса  на  образното  изграждане  на 
поетическата идея (развитието на художествената тема). Във връзка с това: 
преливането на конкретните и абстрактните образни внушения (движението 
от  единичност  към  многозначност  и  обобщеност);  функцията  на 
повторителността за иновационното и смисловото изграждане;  изясняване 
на семантичната натовареност на думите, участващи активно в изграждането 
на микроструктурата на творбата и евокативността на образа; особеностите 
на  стиховата  организация;  на  композиционното  изграждане  и  ролята  на 
композицията  за  постигане  на  вътрешните  връзки  между  смисловите 
единици, както и особеностите на мелодиката, ритъма и римата на творбата. 
По  този  начин  достигаме  до  разкриване  на  художествената  идея  и  до 
изясняване спецификата на авторовия стил и поетика.

Анализ  на  сонет.  В  методически  план анализът  се  свежда  до 
следното:  Учениците  определят  основния  тон  в  творбата  (характера  на 
преживяванията)  и изясняват особеностите на сонетния модел (начина на 
конструиране  на  лирическата  творба).  Във  връзка  с  това  те  изследват 
особеностите  на  строфичната  организация,  принципите  на  лирическото 
изграждане, както и особеностите на римата и стихосложението. Учениците 
проследяват  процеса  на  смисловото  изграждане  на  творбата;  изясняват 
функцията  на  мотива;  откриват  момента  на  въвеждане  на  контратемата; 
изясняват  отношението  социална  среда  –  лирически  герой;  определят 
ключовите думи и изрази, особеностите на субективния изказ и характера на 
езиковите съобщения, както и особеностите на художествената образност и 
на  цялостната  художествена  система;  откриват  връзката  рима  –  смисъл. 
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Работата с творбата се свързва с изясняване особеностите на авторовия стил 
и поетика, което води до разкриване на художествената идея.

Анализ  на  балада. Приложен  е  структурен  анализ  на  поемата 
„Изворът на белоногата“ от П.  Р.  Славейков.  В методически аспект 
последователно се работи върху: определяне на основната тема в творбата; 
изясняване  особеностите  на  фолклорната  основа  на  творбата 
(съпоставителен анализ с друга балада); тълкуване на семейните отношения 
в  контекста  на  тяхната  патриархална  норма;  изясняване  особеностите  на 
сюжета  (функцията  и  епичното)  и  откриване  на  постоянните  елементи  в 
него; разкриване особеностите на композиционното изграждане; определяне 
на случките (сцените) в хода на развитието на действието и откриване на 
причинно-следствените  връзки  между  тях  (преодоляване  процеса  на 
развитието на конфликта); изясняване функцията на диалога и монолозите в 
развитието на действието; изясняване характера на описанията (наблюдения 
над художествената реч); изясняване особеностите на формите при водене 
на разказа  и изграждане  на  персонажите;  характеристика  на  персонажа с 
аспект  на  двете  цивилизации  (съпоставителен  анализ);  разкриване  на 
художествената  идея  на  творбата;  мястото  на  литературната  балада  в 
творчеството на П. Р. Славейков и във възрожденската ни литература.

Анализ  на  епическата  поема –  изясняване  на  познавателната 
същност  на  образа,  на  характера  на  емоционалността,  заложена  в  него; 
наблюдения  над  психологическата  му  страна.  В  случая  вниманието  е 
насочено  към  разкриване  на  емоционалните  състояния,  представени  в 
творбата; изясняване на способите за изграждане на художествените образи; 
на  връзката  между автора  и  пресъздадения  от  него  образ;  разкриване  на 
йерархична  зависимост  и  съподчиненост  между  художествения  образ  и 
останалите елементи на творбата.

В методически аспект работата над поемата (пример - „Ралица“ и 
„Бойко“  на  П.  П.  Славейков)  се  свежда  до  следното:  определяне  на 
основната тема на творбата; на функцията на лирическото; на фолклорния 
архетип;  сюжетната  организация  на  творбата;  композиционното  й 
изграждане – проследяване процеса на смисловото изграждане на творбата.

Във връзка с това: откриване на основните насоки в изложението и 
ключовите  думи;  изясняване  на  особеностите  на  авторовите  лирически 
отклонения;  откриване  на  връзката  между  смисловото  изграждане  и 
развитието  на  художествените  образи;  характеристика  на  художествените 
образи; наблюдения над езиковите средства и разкриване функцията им за 
смисловото  изграждане  на  творбата  и  изграждането  на  художествените 
образи; разкриване идеята на творбата.
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3.2. Стих и историческа поетика.

Застъпвайки гледната точка на стиха като процес, при който стиховият 
ред  се  реализира  като  фраза,  се  разглежда  стихът  като  изказване,  като 
резултат  от  акта  на  изказване.  Актът  на  изказването  е  тази  междинна 
структура,  която  позволява езикът  да се  превърне  в  дискурс.  За  да може 
отделният стихов ред да се актуализира като ритмична единица, той трябва 
интонационно  да  бъде  реализиран  като  фраза.  Ако  разглеждаме  като 
изказване,  за  да  можем  да  сигнализираме  края  на  стиховия  ред,  е 
необходимо  там  да  се  осъществи  граница  на  фразата.  Оформянето  на 
стиховия  ред  като  фраза  е  задължителен  ритмико-образуващ  процес  при 
възприемането и актуализирането на стиховия текст. При това, погледнато в 
диахрония, езиковите единици, които трябва да бъдат превърнати във фрази, 
са  различни  и  на  базата  на  това  различие  като  че  ли  би  могло  да  се 
осъществи едно изследване от областта на историческата поетика. Образно 
казано, всеки нов период ще означава откриване на нова езикова територия, 
която да се превърне в изказване. Прави впечатление, че стиховото членение 
оставя  твърде  малко  възможности  за  разлики  в  семантичното 
интерпретиране  при  отделните  четения.  Чрез  стиховата  организация  се 
предоставя на възприемателя една йерархия на смисловия текст на думите 
вътре в стиха. В ежедневието фразата, за да изпълни своята комуникативна 
функция, има една определена структура. Ясно е коя дума е най-важна за 
съобщението  или  е  най-съществена  за  говорещия.  Стиховият  текст  не  е 
ситуиран  в  този  смисъл,  но  чрез  стиховата  организация  се  дава  едно 
определено разчленяване на фрази, което е задължително и не се променя 
при различните декламации, което в редица случаи променя обусловената от 
синтаксиса йерархия на думите.  Така стиховата организация създава един 
имплицитен образ на говорещия човек, чиято реч е поредица от фрази, като 
всяка фраза е една ритмична единица.  Този имплицитен образ се появява 
при актуализирането на творбата от читателя и самият той е принуден да 
влезе в този образ и да стане този говорещ човек. Разликата в позицията на 
читател-интерпретатор  и  на  този,  който  гледа  на  текста  в  аспекта  на 
историческата  поетика,  се  състои  в  това,  че  първият  държи  на  своето 
говорно поведение, а вторият да използва знанията и интуицията си, за да 
може, реконструирайки чужди говорни поведения, да се вживее в тях.

Стиховото членение не ограничава движението на интонацията,  а  е 
създадено,  за  да може да я осъществи.  Тя е всъщност главният фактор в 
разгръщането на текста. За да се маркира началото на ново интонационно 
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движение, метъра, редува ямб с хорей или ямб с амфибрахий, или пък със 
синкоп.

В дисертацията това е онагледено с конкретни примери от текстовете 
на поети, изучавани в училището.

Свободен стих.
В българската култура понятието „свободен стих“ се използва, за да 

означи както неметричен стих, при който само графичното разчленяване на 
текста определя стиховия ред, такстих с метрична организация. Понятието 
се употребява по този начин още от първото му въвеждане в манифести на 
българския  модернизъм,  в  критическите  изследвания  на  новия  тип  стих, 
когато ямб с различна дължина на стиховия ред и същински свободен стих 
се противопоставят или взаимно обособяват.

В европейската поезия свободният стих се създава в ситуация, когато 
предварително  готовите  форми  се  отхвърлят  като  неработещи,  когато  се 
търси  особена,  неповторима  форма  за  вътрешно  състояние,  което  търси 
специфичен,  личен,  нов,  ограничен,  спонтанен,  акултурен  израз.  За 
българската  поезия  тази  ситуация  в  първата  си  проява  се  приписва  на 
експресионизма или, използвайки по-общия термин, на авангарда. Това ще 
обясни  Ем.  Попдимитров  като  илюстрира  понятието  „свободен  стих“  с 
примери от Яворов или Дебелянов. Тази гледна точка ще даде възможност за 
неочаквани  типологични  съпоставки  между  френския  и  българския 
символизъм.

3.2.1.  Любовната лирика от древността до наши дни.  Избор на 
програмен материал за обучението по литература (9.-12. клас).

При решаването на литературните задачи се взема предвид особената 
роля  на  любовната  лирика  в  учебното  съдържание.  Ето  защо  за  крайно 
необходимо се счита изтъкването и доказването на изключително голямото 
въздействие на любовната лирика за формирането и възпитанието у ученика 
на  естетически  и  литературен  вкус  като  задължително  условие  на 
литературното обучение. 

Изследването цели да  се  види по нов  начин проблемът  за  обема  и 
съдържанието на учебната програма, да се предложи система за възпитаване 
на чувствата и литературната култура на ученика чрез изучаване на любовна 
лирика.  Нужно е  да се  включва или изключва определен автор,  който до 
момента  не  е  бил  отбелязван  по  достойнство  или  е  бил  поглеждан 
едностранчиво  и  дори  невярно  тълкуван.  Програмата  трябва  да  дава 
възможност за алтернативен избор: днес проблемът кои автори трябва да се 
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изучават в училище и какъв обем от тяхното творчество трябва да се познава 
от учениците, не е по-малко важен от даването на възможност на учители и 
ученици да избират  кои автори и кои техни творби могат да послужат като 
образец, както за познаването на цялостното творчество на автора, така и за 
да се покаже неговият метод и психологията за написване на творбите му. 
Ако научим учениците чрез анализ на отделни произведения да анализират 
самостоятелно всяка друга творба от този автор, то ние сме постигнали две 
цели: от една страна, ученикът има право на избор и, второ, чрез една или 
няколко творби и то предпочитани от ученика, предизвикваме у него интерес 
към цялото творчество на  поета.  Като се  излезе  от кръга  на  утвърдената 
национална класика, без която не можем да си представим възпитанието на 
учениците,  могат  да  се  посочат  и  десетки  световно  известни  автори, 
претенденти за автори в програмата. Националната ни литература не трябва 
да се разглежда вън от световния литературен процес. Задача на учебната 
програма  в  условията  на  коренно  преустройство  е  да  даде  възможност 
учениците  да  получават  основни  познания  за  творчеството  на  нашите  и 
чужди  големи  творци,  за  литературния  процес,  да  се  приобщят  към 
литературата  и  да  я  обикнат,  да  се  осигурят  обективни  предпоставки  за 
изграждане на съзнателен подход у учениците към литературните явления, 
за  да  могат да се  ориентират самостоятелно не само в класиката,  но и в 
сложността на съвременния литературен процес.

В 9. клас започнатото в средния курс литературно обучение по темата 
за любовната лирика сякаш се прекъсва. Само в урока за песенната лирика 
(мелика)  са споменати поети като Алкей,  Сафо и Анакреон,  а те  са един 
вечен  свят,  в  който  живее  любовта  още  от  древността.  Предлагам  тези 
автори да бъдат по-обстойно представени чрез своите творби и фрагменти, 
защото това прекъсване ще наруши започнатото.

Допирът на учениците до поезията на Сафо, Алкей, Мимнерм, Катул и 
други  е  проникване  в  една  дълбока  душевност  с  много  нюанси  на 
изживяването, което не може да не породи порой от чувства и размисли у 
тях за стойностите на живота и любовта. Любовната лирика от древността 
пречиства и възвисява. Тя е пълноводна река, която влече след себе си всеки, 
потопил се дори за миг в нейните чисти води. Поезията им е един повик за 
красота  и всеотдайност в  човешките отношения,  на  който не  може да  се 
устои, защото няма нищо по-силно от магията на женската хубост, нищо по-
възвишено от чувството да обичаш и да бъдеш обичан. Любовната лирика 
възпитава чувството за мярка,  достойнство и жертвоготовност в името на 
любовта,  отговорност  към  ближния,  усет  за  прекрасното  и  възвишеното, 
готовност  да  се  пребориш със  самия  себе  си,  когато  е  нужно да  спасиш 
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любовта. Тя възпитава чувствата и волята, калява в битките, прави хората 
по-човечни,  по-добри,  по-благородни,  окриля  самочувствието,  събужда 
интереса към собствените преживявания. Следователно, часовете, посветени 
на любовната лирика се превръщат в една школа за нравствено извисяване. 
Съприкосновението със старогръцката литература събужда трайния интерес 
към любовната лирика до края на обучението – 12. клас, като процесът се 
усложнява  все  повече  с  натрупването  на  познания  в  тази  област  чрез 
световната и българската поезия.

Забелязва  се,  че  когато  нещо  от  преподавания  учебен  материал  в 
горния курс не събужда интереса на учениците, било поради сложността на 
тълкуване  на  творбата,  било  поради  отдалечеността  на  създаването  й  от 
нашето съвремие, достатъчно е да се намери такъв момент от смисловото 
съдържание, което да въвежда в любовния свят на героя, и отношението на 
учениците веднага се променя.

Както авторите от старогръцката лирика – Сафо и Алкей – само са 
назовани в действащата програма за 9. клас, по същия начин е постъпено и с 
поетите  Данте  Алигиери  и  Франческо  Петрарка  в  раздела  „Ренесанс“  на 
учебника  по  литература  за  10.  клас.  Тъй  като  познавам  интереса  на 
учениците към тяхната любовна лирика, предлагам да се изучават сонетите 
на  Данте  от  сборника  „Нов  живот“,  „Рай“  от  „Божествена  комедия“  и 
сонетите  на  Петрарка  от  сборника  му  „Песенник“.  Предлагам  за 
интерпретация и сонетите на Шекспир за Смуглата дама.

Обучението по литература в 10. клас може да продължи с любовната 
лирика на Пол Верлен, Артюр Рембо, Джордж Байрон, Шели, Робърт Бърнс, 
Шилер, Хайне, Юго, Оскар Уайлд и други.

Пушкин се изучава в българското училище само с романа си „Евгений 
Онегин“,  а  Лермонтов  дори  не  се  изучава  и  затова  предлагам  тяхната 
любовна лирика да бъде включена в програмата.

От  руската  литература  могат  да  се  разглеждат  и  автори  като  Блок, 
Пастернак, Анна Ахматова, М. Цветаева, Есенин и други.

В  11.  клас  любовната  тема  е  засегната  сериозно  в  българската 
литература в произведенията на Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Д. 
Дебелянов, Кирил Христов, Д. Бояджиев, Ем. Попдимитров, Т. Траянов, Хр. 
Ясенов и други.

Изучаването  на  любовната  лирика  естествено  завършва  в  12.  клас, 
където  се  обръща  внимание  на  съвременната  поезия:  Хр.  Фотев,  Н. 
Йорданов, Ев. Евтимов, Д. Дамянов, Ст. Цанев и други.

Четвърта глава. Експериментален модел за изучаване на любовна 
лирика от 9. до 12. клас.
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Още от древността се е наблягало на факта,  че  ученикът трябва да 
бъде обучаван като цялост (дух, душа и тяло), затова се е отдавало огромно 
значение на чувствата, на душата – най-важният компонент от тази цялост. 
Произведенията  от  любовната  лирика  осигуряват  най-различни 
преживявания, провокират чувствата на обич, привързаност, необходимост 
от  разбиране,  близост,  обожание,  саморазкриване,  досег  или  болка, 
страдание,  отдаденост,  съчувствие,  милосърдие,  прошка,  копнеж.  Много 
важно е използването на интуицията, участието на сърцето в решаването на 
общочовешки проблеми. В Библията това сърце е „вътрешен човек“, който 
се отключва с „любов“. Този стар метод е твърде актуален, за да се постигне 
нова  духовност,  нова  етика,  която  да  се  противопостави  на 
дехуманизирането на нашето време, т.е. у учениците да се събуди тяхната 
чувствителност – единственият път към откриване на собствената душа чрез 
нравствен катарзис.

Учителят  по  литература  чрез  преподаването  на  любовна  лирика 
осъществява  възпитание  на  чувствата,  като  избягва  сухия  дидактизъм, 
говори  достъпно,  искрено,  завладяващо.  Словото  на  учителя  е  мощно 
оръжие срещу нихилизма, апатията, обезличаването, духовната деградация и 
нищо-правенето. Максимализмът също е враг, който лесно може и трябва да 
бъде преодолян чрез поощряването на опитите на учениците самостоятелно 
(устно  и  писмено)  да  отговарят  на  поставените  литературни  задачи. 
Учителят трябва да бъде адепт и да направи същото и за своите ученици, 
като ги ръководи уверено в постепенно увеличаващото се усложняване при 
различните училищни степени. Особено внимание днес трябва да се обърне 
на  словесно-изпълнителското  изкуство.  Учениците  обичат  да  рецитират. 
Работа по откриване на талантливи деца и работата с тях е много важна, 
защото това е цел, задължение и отговорност на всеки учител по литература 
–  литературни  конкурси,  публикации,  участие  в  поетични  клубове, 
включване в СИП и ЗИП.

Толерантността  в  изказванията  е  важно  условие  при  работа  с 
произведения от любовната лирика. Трябва да се поощрява свободата при 
представяне  на  гледната  точка  на  другия.  Дискусията  обогатява 
литературния анализ на произведението.

Тъй  като  методиката  на  обучението  по  литература  е  интегративна 
дисциплина,  често  се  позовава  на  психология,  философия, 
литературознание,  религия,  естетика  и  етика,  лингвистика  и  други  за 
духовната  еволюция  на  личността  на  учениците  и  за  постигане  на 
естетизацията  и  облагородяването  й,  чрез  което  се  налага  новата 
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образователна парадигма S – S (субект – субект).  Само личност може да 
възпитава личности. Тъкмо затова на учителя по литература се гледа като на 
медиатор, владеещ няколко роли едновременно.

При  работа  с  творби  от  любовната  лирика  могат  да  се  използват 
различни принципи:

• исторически (хронологически) – творбата се разглежда в контекста 
на породилото я време;
• жанров принцип – изяснява се спецификата на лирическата творба;
• проблемно-тематичен – разкрива се връзката между художествената 
тема и останалите елементи на творбата;
• интегрален  –  единството  на  съдържание  и  форма  в  конкретната 
литературна творба се изяснява в съпоставка с другите изкуства.
Използват  се  различни  методи  и  подходи  при  работа  с  творби  от 

любовната лирика като:
• рецептивен подход, изискващ непосредствено възприемане, свързано 
винаги с индивидуалната чувствителност на ученика;
• метод  на  съобщението  –  ученикът  изказва  своето  мнение 
мотивирано;
• експериментален  метод  –  ученикът  се  подготвя  да  формулира 
хипотеза и да я свързва с получените от него резултати;
• индуктивен метод – тръгва се от единичното и се върви към общото;
• дедуктивен метод – върви се от общото към конкретното;
• моделиране  –  тълкува  се  моделът  –  събирателен  образ  на  даден 
герой.
Научно  обосновани  и  практически  приложими  са  и  творческите 

методи  на  обучението  по  литература,  разработени  от  Н.  И.  Кудряшов,  а 
именно:

• метод на творческото четене и творческите задачи;
• евристичен метод;
• изследователски метод;
• репродуктивен метод
Необходимо  е  да  се  стимулират  учениците,  за  да  получат  те 

потребност от задълбочен прочит и анализ на литературната творба. Ако се 
постигне това, те ще са подготвени да възприемат любовната лирика като 
изкуство на словото. Подтекстът на всяка творба трябва да бъде търсен, да 
се  мисли  върху   художествените  образи,  неща,  които  карат  учениците 
асоциативно да усвояват естетическите ценности.

При  изучаването  на  любовната  лирика  трябва  да  се  спазват  някои 
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специфични изисквания:
• да се подбират интересни и увлекателни въпроси, които провокират 
учениците;
• да не се прекалява с проблемните въпроси;
• учителят  да  не  бърза  да  излага  собствените  си  представи  и 
впечатления,  а  да  оставя  учениците  сами  да  търсят  отговорите  на 
своите въпроси, защото чуждите кумири не са и техни.
При работа с художествения образ в текстовете от любовната лирика 

трябва да се обръща внимание на следното:
• той е клетка в тъканта на произведението. Чрез него се възпитават 
ценности  у  младите  читатели,  а  психологическо  ядро  са  чувствата. 
Художественият образ произвежда т.нар. сгъстена емоция;
• той  е  резултат  от  съзнателен  творчески  подбор  с  познавателна, 
емоционална и действена стойност;
• художествено организирана цялост, която представлява естетическа 
предизвикателност с типична насоченост;
• той  притежава  субективна  идея,  така  че  веднъж  създаден, 
художественият образ живее свой духовен живот;
• той представлява партньор в общуването поет – читател  и винаги 
насочва към ценностен подход;
• той се конкретизира със сетивни измерения;
• той предава естетическите ценности чрез сугестия;
• той  се  характеризира  с  „механизъм  на  усилване“  -  ролята  на 
перспективата,  която  той  преодолява  и  тази  преграда  трябва  да 
отправи към проумяване на героя и на неговите постъпки – инсайт – 
т.е. внезапно прозрение, озарение;
• художественият образ е винаги отворен към нещо ново, което иска да 
каже, и Бахтин го нарича „говорещо битие“.
Преподаването на литература е част от акта на отдаване на човешката 

същност.  Ролята  на учителя по литература  е  сходна с  тази на актьора на 
сцената, защото и в двата случая трябва да покажеш себе си и да накараш 
другите да съпреживяват. Това е свещенодействие, защото по някакъв начин 
читателят се венчава с текста. Трябва да се помни, че чрез учителя говори 
литературата и че чрез него излиза наяве скритият смисъл на текста, който 
никога  не  е  еднозначно  определим и  трябва  да  се  изживее  чрез  личната 
опитност на едно ниво от учителя и на друго от ученика.

Много важно е при запознаване с нов автор да се разкрият моменти от 
биографията му с творческия му натюрел или лично преживяване, което го е 
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подбудило към написване на творбата. Атмосферата, в която живее поетът, 
също  трябва  да  се  изследва  преди  същинския  анализ  на  изучаваното 
произведение,  цикъл  или  стихосбирка.  Това  подпомага  ученика  при 
разчитане  на  кодовете  в  творбата.  Учителят  решава  дали  да  предложи 
обобщен  план  или  да  пристъпи  директно  към  интерпретацията  на 
конкретната творба. Ако учителят погледне на творбата от непознат ъгъл, 
това привлича вниманието на учениците към нея.

Много интересни са уроците, когато се сравняват два текста от автори 
или  се  съпоставят  една  творба  от  автора  с  друга  творба  на  негов 
съвременник  и  още  по-ценно  с  творба  от  националната  и  от  световната 
литература. Търсенето на аналогии е много ефективно.

Целта  е  да  се  събудят  емоционални  нагласи,  които  да  преминат  в 
любопитство. В това отношение от особено значение е да се открои словото 
на учителя, особено когато то почива на лични наблюдения и изследвания по 
темата. Учителят има успех, когато се оттласне от еднообразието и шаблона.

Анализът  е  винаги  творчески процес  и  най-главното  е  да  се  търси 
читателският образ – какво става у всеки от нас като оценка на творбата. 
Жанровата специфика също се отчита – още от 5.,  6.  и 7.  клас се търсят 
нейните особености и характеристики. От 7. клас се създава модел за анализ 
на лирическите творби.  Той се  усложнява в 9.-12.  клас.  В гимназиалната 
училищна  степен  се  определят  особеностите  на:  ода,  елегия,  поема, 
импресия,  миниатюра,  етюд  и  т.н.  Работата  завършва  с  писане  на 
литературно-интерпретативно съчинение.

Стъпки при изучаването на лирическата творба:
• изразителен прочит (от учителя,  от актъор  или от предварително 
подготвен ученик);
• задължителна  „минута“  мълчание  –  провокиране  на  образните 
представи на учениците;
• проследяване на играта на чувствата – ролята на контраста;
• търсене  на  свободни  форми  на  работа  чрез  поставянето  на 
изследователски задачи;
• в горен курс върху творбата се работи по проблеми.
Предлагам следния алгоритъм за работа с лирическата творба:
• разчитане на заглавието. Ако има мото – тълкува се;
• откриване на лирическите мотиви в текста – тема, идея, проблеми;
• художествени особености – поетически образи,  лирическо време и 
пространство, стихосложение;
• позиция на лирическия говорител – оценъчност;
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• структура на лирическата творба – външна и вътрешна композиция.
Учениците с удоволствие извършват предварителните задачи, особено 

ако те са включени в групова работа. В различните училични степени ролята 
на учителя е различна: ако в 9. клас учителят ръководи чрез поставяне на 
въпроси,  изясняване  на  основните  чувства  и  разясняване  на  умението на 
твореца да си служи със словото, като сам прави изводи и направлява хода 
на направените от учениците разсъждения, то в 11. и 12. клас учителят само 
режисира литературния процес, като следи да се спази мярата и рамката на 
изказванията,  толерантността  им,  тушира  възникналите  спорове  извън 
поставената  тема,  както  и координира  дейностите  в  часа.  Дава се  повече 
свобода на учениците да изказват собствени разсъждения (в писмен и устен 
вид);  четат  се  лични  творби  (стихотворения,  есета);  прилага  се  вече 
утвърден модел за анализ на лирическата творба.

Учениците усещат, че е нужно лирическо осъществяване, изразяване, 
за да се създаде творба. Но това не е достатъчно. Сборът от емоционалното 
и  мисловното  начало  при  творбите  от  любовната  лирика  не  е  прост 
аритметичен сбор, но в повечето случаи емоционалността доминира, а това 
е  първото  и  изначално  разбиране  за  изкуството.  Всеки  човек  излъчва 
любовна  енергия,  но  ако  си  послужим  със  скала  за  измерване  на  това 
излъчване,  то  ще  се  окаже,  че  в  ученическа  възраст  с  нарастване  на 
класовете  и  годините  тя  се  покачва  стремително.  Преживяването  в 
любовната  лирика  е  емоционално  обагрено  и  интензивно.  То  също  е 
реципрочна величина на ученическото възприемане и търсене. Елементът на 
непосредственост  на  любовното  преживяване  в  творбата  привлича 
учениците при нейното изучаване, като им помага да разгадаят собствените 
си преживявания в тайнствения лабиринт на любовните чувства и страсти.

В зависимост от типа любовна творба и нагласите на учениците се 
променят, но те ценят и разбират посланията на твореца. В едни любовни 
произведения  се  говори  за  лирически  герой,  който  в  основните  си 
проявления е тъждествен на самия поет. За пълно отъждествяване обаче не 
може да става дума, тъй като при творческото изграждане всеки автор поне 
частично  хиперболизира  и  кондензира  своите  преживявания  и  своите 
чувствата, заема поза.

Има  и  друг  вид  произведения,  при  които  авторът  говори  за 
преживяванията на други лица, в такъв случай изразяването може да бъде 
сложно. В тези творби също има елемент на непосредственост, интимност, 
задушевност, топлота в подхода. Важно е и в първия и във втория случай  да 
се  намеси  учителят  и  да  подпомогне  учениците  си  чрез  разказ  на 
съпътстваща  случка,  свързана  с  написването  на  творбата;  със  свой 
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разяснителен коментар; с жанрово обяснение на творбата; с коментирането 
на това кой е авторът и кой е лирическият герой.

Какви  познавателни  и  практико-приложни  задачи  изпълняват 
учениците при изучаването на творбите от любовната лирика:

• изразително четене на любовните творби или откъси от тях;
• самостоятелна и групова работа с текста;
• писане на съчинения с определени задачи, характер,  жанр и обем, 
изготвяне на доклади и реферати по зададена литературна тема върху 
произведенията от любовната лирика;
• ползване на различни видове справочна литература и изготвяне на 
библиография по определен проблем;
• участие  в  извънкласни  форми,  в  кръжоци  на  млади  поети, 
представяне и публикуване на свои собствени творби, представяне в 
обявени литературни конкурси.
Самостоятелната  работа  на  учениците  представлява  един 

продължителен, сложен и разнообразен процес, който преминава през два 
етапа на развитие. През първия етап, когато учениците натрупват познания 
за  специфичните  особености  на  лирическата  любовна  творба  като 
произведение  на  изкуството,  както  и  за  методологията  на  литературния 
анализ,  те  изпълняват  главно  частични  самостоятелни  задачи  под 
ръководството на учителя, който непрекъснато се съобразява с това, в каква 
степен се нуждаят неговите ученици от помощта му и в какви форми трябва 
да се осъществи тя. През втория етап натрупаният опит се пренася върху 
изпълнението  на  цялостни  самостоятелни  задачи,  извършвани  пак  под 
ръководството  на  учителя,  но  вече  без  предварително  дадени  устни  или 
писмени конкретни указания. Естествено, рязка граница между двата етапа 
няма. Не може да се определи с точност и продължителността на първия 
етап,  защото  тя  зависи  от  конкретните  условия,  при  които  работи  всеки 
учител.

Преди  всичко  учениците  трябва  да  добият  методологическа 
подготовка за работа с творбите от любовната лирика. Дългогодишната ми 
практика доказва, че овладяването на необходимите познания върху теория 
на  литературата  се  превръща  за  учениците  в  прекрасно  методологическо 
средство, което постепенно посочва пътя на самостоятелния подход не само 
към изучавания учебен материал, но и към извънпрограмни произведения. 
Така учениците се насочват към спецификата на лириката,  а след това се 
изяснява  понятието  „любовна“  лирика.  Оттук  започва  търсенето  на 
сходствата  и  различията  в  изграждането  на  лирическия  образ,  чувствата, 
статиката или динамиката на творбата, подбудите за написване на творбите 
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от  любовната  лирика,  натюрела  на  автора,  връзката  между  автора  и 
лирическия  говорител,  средата  на  пораждане  на  творбата,  нагласи, 
усещания, трепети, очаквания и т.н.

Работата  върху  самостоятелен  анализ  на  творбата  от  любовната 
лирика постепенно се усложнява с нарастването на класовете. Трябва да се 
стигне  до  време,  когато  не  е  необходимо  учениците  да  се  подготвят 
предварително  вкъщи  и  в  момента  на  самостоятелната  работа  нямат 
възможност да ползват литературно-критичен материал. Учениците от класа 
се разделят произволно, без да се делят по каквито и да било принципи и 
предпочитания.  След  самостоятелната  работа  от  15  минути  излъчен  от 
групата говорител докладва всичко, което е споделено в групата. Следващата 
група  само  добавя  нови,  несподелени  неща  от  предишната.  И  така  до 
последната.  Препоръчително е групите да се състоят от 4-5 ученика най-
много. Отговорите се записват на постери, след което се обсъждат от всички 
с активното участие на учителя. От постерите може да се направи изложба 
или картинна галерия по стените на класната стая. При ефективна работа в 
учебния  час  се  наблюдава,  че  обсъжданията  продължават  и  през 
междучасията.

Това е един нов момент в съвременното обучение и е особено работещ 
при изучаването  на  творби  от  любовната  лирика  –  работата  в  екип  дава 
възможност  за  осъществяване в  9.-12.  клас на техниките,  разработени по 
системата  „Критическо  четене  и  писане“.  Тя  има  изключително  нови  и 
ползотворни методики за въздействие върху учебния процес при работа по 
литература. Работата се осъществява на три етапа: 1. събуждане на интереса; 
2. осъзнаване на смисъла; 3. рефлексия.

При работа с учениците се изготвят взаимни правила, които се спазват 
от всички. Например: 1. участниците да бъдат равноправни в общуването, да 
се изслушват взаимно и да не се прекъсват; 2. да проявяват толерантност 
към чуждите мнения; 3. да има определен регламент на изказванията и те да 
се  спазват;  4.  всеки  участник  има  право  на  грешки  и  това  не  уронва 
качеството на дискусията; 5. да не се злоупотребява с направените изводи; 6. 
да се уважава мнението на всеки, да се избягват личните пристрастия.

Целта на обучението по предложената методика в основни линии се 
свежда до:

          Всеки ученик да осъзнае своята ценност като личност, участваща в 
един  общ литературен  процес.  Всяко  изказано  мнение  тук  е  ценно и 
зачитано.  Липсата  на  мнение  лишава  групата  от  вариативност  при 
вземане на общото решение на проблема;

1. Премахва се остарялото мнение „активност – пасивност“, „лош – 
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добър“,  „слаб  –  отличен“  и  т.н.  Всеки  ученик  е  ценен  със  своето 
участие и всеки, който не изрази собственото си мнение, не е полезен 
за екипа и това го подтиква в следващите часове към по-задълбочена 
самостоятелна  работа,  а  това  от  само  себе  си  води  до  цялостно 
натрупване на информация по съответния предмет;
2. Ученикът се научава да мисли самостоятелно по проблематиката – 
да я коментира, критикува или обогатява;
3. Учениците  се  учат  да  вземат  самостоятелни  решения  и  носят 
отговорност към изказаните мнения;
4. Могат да използват наученото в ежедневието си и т.н.;
5. Учениците се възпитават в толерантност при изказване на различни 
становища;
6. Формира се комуникативност;
7. Създава  се  способност  да  се  отстоява  собственото  виждане  на 
проблема, без да се игнорира мнението на останалите и т.н.
Привеждат се примери за проведени уроци върху любовната лирика от 

9.  до  12.  клас  и  се  изтъква  постигнатото  в  литературната  подготовка  на 
учениците.

Обобщено са представени знанията, получени от експерименталните 
уроци,  резултатите  от  проведения  експеримент  при  изучаването  на 
любовната лирика, както са изведени и критерии за оценка.

Направени  са  изводи  за  резултатите  от  проведени  уроци  върху 
поезията  на  Сафо,  П.  П.  Славейков,  П.  К.  Яворов,  Ел.  Багряна,  Веселин 
Ханчев, Ев. Евтимов.

Илюстрирани са направените изводи с проведени уроци за любовната 
лирика на П.  К.  Яворов,  Евтим Евтимов,  както  и резултати от проведена 
класна работа в 12.  клас през втория учебен срок на тема:  „Неутолимата 
витална жажда за живот на духа в стихотворението „Кукувица“ на Елисавета 
Багряна.

Оценените работи с оценка Добър (4.00) показват, че учениците умеят 
да  анализират  посочената  лирическа  творба,  като  вярно  определят 
посланията на поетесата, адресирани до читателя; посочват разгръщането на 
идеята  в  строфичен  ред  на  композицията;  улавят  движението  на 
настроенията  от  началото до  поантата  на  творбата.  Не  е  постигнато:  по-
задълбочено  навлизане  в  подтекстовите  пластове  на  произведението, 
съпоставката  му  с  други  стихотворения  от  стихосбирката,  отчитане  на 
майсторството и уникалността на поетесата чрез слово да разкрие чувствата 
си, неумение да организират логически преходи от един аргумент към друг 
чрез богатството на собствения си езиков израз.
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Учениците  с  оценка  Мн.  добър  (5.00)  са  съумели  да  преодолеят 
посочените слабости, допуснати от учениците с оценка Добър (4.00), но не 
са  постигнали  пълнота  при  анализа.  Аргументите  им  се  нуждаят  от 
завършеност, такава каквато показват учениците с оценка Отличен (6.00).

Налагат  се  следните  изводи  при  писмено  и  устно  изпитване: 
учениците са убедени във възможностите,  които открива предварителният 
прочит на творбата; показват активност по време на час с разсъжденията си 
по  дискутирания  литературен  проблем  след  предварителна  подготовка; 
желаят  да  се  включат  допълнително  в  други  форми  на  литературна 
подготовка  за  разширяване  на  знанията  си  по  предмета  –  СИП,  курсове, 
клубове, конкурси, конференции, състезания, научни проекти. Оценката не е 
единственият  показател  и  критерий,  на  нея  учениците  не  гледат  като 
самоцел, а като показател за степен на получени и защитени знания; важна е 
ролята  и  начинът  на  изпитване  при  изучаване  на  любовна  лирика; 
сътрудничеството между учител и ученик; внимателно изслушване на всяко 
мнение  и  обсъждането  му  по  време  на  урока.  Създава  се  атмосфера  на 
взаимно  допълване  и  неудобство  за  тези,  които  не  вземат  отношение  по 
повдигнатите литературни въпроси; няма ученик без мнение и готовност да 
сподели аргументите си. Отчита се допълнителната изследователска работа 
върху  текста  –  изчитане  на  литературно  критични  материали,  други 
произведения от автора или от световната класика и изкуство, които имат 
допирни  точки  за  сравнение  и  съпоставка  с  изучаваната  творба  или 
стихосбирка; доколко ученикът може да защити своята теза чрез подбраните 
аргументи  в  нейна  защита;  свободно  да  оперира  с  литературната 
терминология. Спазване на изискванията езикът на устните изказвания и на 
писмените  литературно-интерпретативни съчинения да бъде богат, образен, 
точен, като се избягват повторения, двусмислици, щампи, клишета; изграден 
е стремеж към непрекъснато обогатяване на активния речник на учениците 
(почит  към  словото).  Работата  с  творбата  от  любовната  лирика  създава 
постоянно хора с нова чувствителност и нравственост, със сила да отстояват 
пред  предизвикателствата  на  времето,  хора  с  чисти  съвести,  горди, 
достойни,  отзивчиви,  съпричастни,  хора-космополити,  които са  готови  да 
променят света за себе си и за другите.
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Заключение.

Настоящото  изследване  доказва  недвусмислено  необходимостта  от 
изучаване на любовна лирика от 9. до 12. клас, защото, освен литературно 
образование, учениците издигат и нравствените си приоритети и гледат на 
любовта  от  по-друг  ъгъл,  като  към  важна  част  от  своята  личност.  Те 
помъдряват от въздействието на изучените творби от любовната лирика.

Получените резултати доказват, че ценностната система на учениците 
е не само съградена, а и утвърдена и те носят ново самочувствие на творци.

Учениците  имат  модел  за  изучаване  на  любовна  лирика,  който 
непрекъснато се разширява и усложнява с всеки изминал клас постепенно, 
умерено, стъпаловидно.

Видими са различията в последния клас на обучение по литература 
между ученици, обучавани по предложената програма от 9. до 12. клас, и 
ученици,  с  които  е  апробирана.  Какво  в  повече  могат  тестваните  в 
експеримента  ученици?  Те  умеят  свободно  и  задълбочено  да  анализират 
всяка творба от лириката, а това им дава възможност да подхождат почти 
професионално  към  всеки  литературен  род  и  жанр;  пораснал  е 
естетическият им вкус  и усет за художественост и уникалност.  Гледат на 
творбата като произведение на изкуството, могат без помощта на учителя да 
направят  резюме,  рецензия,  анотация  на  всяка  литературна  творба. 
Притежават филологически способности и се насочват към вузове с изпит 
по литература (през изминалата учебна година 90% от положилите изпит по 
литература са успели). В училищна възраст участват със собствени творби 
на обявени конкурси,  публикуват в различни издания,  активно участват в 
клубове  по  поезия,  гледат  и  на  другите  произведения  на  изкуството  със 
същото разбиране както на лирическата творба.

Преодолени  са  елементарността  при  оценката  на  произведенията, 
изчезнали са негативните „куриози“ в писмените им разработки.

Преодоляна е инерцията в обучението по литература и учениците са 
мотивирани в полезността от задълбочен поглед към изследваната творба, 
която  открива  за  тях  необозрими  простори  за  размисъл  и  в  личен,  и  в 
обществен план.

Целеобразуването  като  процес  на  мотивацията  пронизва  всички 
структури  на  дейността:  насоченост,  продуктивност  и  резултатите  от 
действието се осмислят в различни учебни ситуации безпроблемно.

Обучаваните  израстват  като  духовно  обогатени  личности  –  имат 
активна позиция върху нравствено-етичните проблеми на времето, в което 
живеем. Като личности притежават богата духовна същност, със собствени 
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убеждения, които не се огъват пред трудностите, а допринасят за тяхното 
преодоляване,  волеви  личности,  които  защитават  и  отстояват  своите 
убеждения.

Концепцията на изследването: Необходимостта от по-обстойно и по-
задълбочено изучаване на любовната лирика в училище, издига значително 
равнището на духовните и естетически ценности на младото поколение е 
убедително защитена. Така учениците могат да бъдат спечелени за една по-
хуманна кауза – любов – съграждане. И то не насилствено, а неусетно. Те не 
се поддават,  не могат да бъдат манипулирани, не изпадат под влияние на 
негативните   явления  на  времето  –  наркоманията,  проституцията, 
престъпността,  защото  формираната  нова  личност  чрез  изучаването  на 
любовна  лирика  е  силна  и  не  би  се  поддала  на  пороците  на  времето  и 
обстоятелствата,  несъвместими  с  чувствата  и  преживяванията,  които  се 
излъчват от тези творби. Това е една нравствена вселена, чиито закони са 
законите  на  красотата  и  съвършенството.  Преминавайки  през  школата  на 
античността,  фолклора,  националната  и  световната  класика,  учениците 
стават богати не само на знания, а и на чувствителност, тяхната нагласа е 
естетически победила болестите на епохата и самите те могат да възпитават. 
Изучаването  на  всеки  автор  от  направената  програма  е  изкачване  по 
стъпалата към възвишеното и божественото,  които са резултат от вечната 
любов между хората във всичките й измерения.
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Приноси на дисертационното изследване.

1. Разработена е единна концепция за същността на любовната лирика 
и въздействието й върху ученика (9.-12. клас).

2. Мотивирани  са  идеи  и  проекти  за  промени  в  досега 
съществуващите учебници, помагала и ръководства за учители и ученици.

3. За учебните програми е направен подбор на автори и лирически 
творби от националната и световната любовна лирика.

4. Изведени  са  литературоведски  и  методически  аспекти  за 
изучаването на любовна лирика (9.-12. клас) и е разработена концепция с 
приложен характер за специфична работа върху произведения, посветени на 
любовта.

5. Разработена е методическа система за изучаване на любовна лирика 
от 9. до 12. клас.

6. Изследването като цяло допринася за развитието на методическата 
наука като теория и практика на литературното обучение за  постигане на 
качествено  нови  учебно-възпитателни  резултати,  свързани  както  с 
литературното,  така  и  с  нравственото  усъвършенстване  на  личността  на 
ученика.
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