
С Т А Н О В И Щ Е

от

доц. д.пс.н Иван Стоянов Александров

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна

По отношение заповед на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” №

1132 от 17.07.2018 г. за включване в Научно жури за защита на

дисертационен труд на ПЕПА ХУМАНЯКОВА ДЕМИРДЖИЯН по

професионално направление 3.2„Психология“, докторска програма „Обща

психология“ с тема на дисертационния труд „ Психологическа специфика

на връзката: четене на художествено произведение – преживяване на

емпатия – алтруистично действие”.

1. Актуалност

Разработен е един актуален, интересен и слабо проучван проблем

изследващ евентуалните взаимовръзки и влияния на четенето върху

настроението, нагласите и емоционалното равновесие.

Четенето като процес е най-комплексната мозъчна дейност, тъй като

активира и развива двете хемисфери на мозъка. То стимулира езиковата

култура на човек, активира въображението, развива и усъвършенства

абстрактното мислене, предполага се, че развива и емоционалността.

Съществуват изследвания за влиянието на четенето върху

депресивните състояния, доста изследвания са свързани и с

библиотерапията. Възможността за идентификация с герой от литературно

произведение дава възможност от една страна за разширяване на

емпатичните способности, а от друга помага  да се преживеят и осмислят

трудни психотравматични преживявания. С различните си значения - от



лечебното действие до променянето на мирогледа, четенето на

художествена литература остава предпочитан и достъпен метод за

самостоятелна терапия и личностно израстване.

2. Характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд на Пепа Демирджиян съдържа 196 страници,

включва 10фигури и 18 таблици. Библиографията обхваща 146 заглавия, от

които 72 на кирилица и 74 на латиница.

Целта на изследването и формулирана адекватно и е свързана с темата

и основната насока на дисертационния труд. Задачите са оформени и

съобразени с подпомагане на осъществяването на целта на изследването.

Представените данни са обработени с адекватни на скалираните

величини и разпределенията статистически методи. Изводите

представляват обобщение на резултатите. Включени са и съпътстващите за

всяко научно изследване ограничения.

3. Препоръки към дисертационното изследване.

Към дисертационния труд имам следните препоръки (те не променят

положителното ми отношение към дисертационния труд, а са за

прецизиране на бъдещи изследвания на изследователя):

- Изясняване и диференциране на нивата на възприемане на

художествения текст, като се прецизира теоретично понятието

идентификация (което включва в себе си афективна реакция, но

самото то не може да бъде класифицирано като такава, проективната

идентификация е защитен механизъм).

- Трудността при изясняване на понятията е изводима от така

поставената тема, но изисква отделяне на емпатията, която включва

приемане на чуждата гледна точка до понятия от друг порядък,

каквото е проективната идентификация. При емпатията съществува



преживяване „ като че ли” съм другия, докато при идентификацията

с литературен герой става дума за отчасти съзнаван процес, който

обаче включва и афективна несъзнавана компонента и надхвърля

границите на емпатията.

- По подобен начин е необходимо да се разграничи емпатична

способност от алтруистичната личност.

- При представяне на резултатите е установена слаба корелация между

емпатията и локуса на контрола, което прави ненужно търсенето на

влияние между двете променливи.

- Препоръчвам основните изводи да се описват по-подробно и да

включват всички части от дисертационния труд, а не само

резултатите от емпиричната част.

Авторефератът отразява изцяло съдържанието на дисертационния

труд. Основните части от дисертационния труд са представени в

публикации под формата на статии и доклади от  национални и

международни конференции.

4. Приноси

Дисертационния труд на Пепа Демирджиян дава основание за

формулиране на изводи в следните насоки:

- Разработване на теоретико-емпиричен модел за изследване на

четенето на художествен текст и неговата връзка с комбинацията от

някои личностовите особености на читателите.

- Адаптира се (за България) психологична методика за изследване на

т.нар „транспортиране при четене”.

- Проучени са някои аспекти на емпатията и връзките и с четенето.



5. Заключение

Дисертационния труд на Пепа Демирджиян представлява

интересно и актуално  изследване  в областта на психологията на

четенето. Докторантът показва умения да извършва самостоятелно

обобщение и обработка на научни данни, както и да провежда и  анализира

данните от емпирични проучвания.

Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на

Научното жури, да гласуват за присъждането на образователната и научна

степен „доктор” по професионално направление 3.2.„Психология“,

докторска програма „Обща психология“ на Пепа Хуманякова Демирджиян.

Варна Изготвил становището:

03.08. 2018г. Доц. д.пс.н Иван Александров


