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Дисертационният труд на докторанта Пепа Демирджиян представя
научно изследване, което има за цел да докаже връзката между емпатия и
алтруизъм, чрез проучване на сложния процес на четене на художествена
литература.
Актуалността на темата може да бъде защитена посредством
обосноваване на ключовото значение на четенето на художествена
литература за формиране на облика на културния човек и все попроблематичното
литературните

обръщане

произведения.
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активираща и развиваща ментална активност, тя е присъща и за всяка
интелектуална дейност, предизвикваща мобилизация на разума и
емоциите, и стимулираща езиковата култура на човека. Положителният
ефект от системни срещи с художествени произведения би могъл да се
обогати с помощта на емпатийни преживявания, които могат да

предизвикват съпътстващо поведение и дори да компенсират дефицити в
сферата на социализацията.
Дисертацията съдържа увод, изложение в четири глави, заключение,
библиография и 5 приложения. Общият обем е 196 страници. Към
основния текст са представени 10 фигури и 18 таблици. Библиографията се
състои от 146 заглавия, от които 74 на кирилица и 72 на латиница.
С формулирането на цели и хипотези на изследването докторантката
е подходила амбициозно, като в някаква степен си е поставила и
свръхзадачи. Въпреки това те относително точно отразяват насочеността
на изследването.
В теоретичната част на изследването забележимо присъства
философско-естетическият аспект на изложените идеи, което е разбираемо
и съответства на спецификата на темата на дисертацията. Представеният
теоретичен анализ е задълбочен, това е предоставило възможност

на

докторанта да разгърне замисъла си в хода на емпиричното изследване. В
него намират място базови конструкти и от областта на психологическото
знание, свързани с хипотезите и задачите на дисертационния труд.
Същевременно част от позоваванията на авторитети в съответната научна
облост се нуждаят от прецизиране. Например, това на професор Азар
Нафизи, според който, ако се чете повече художествена литература, има
вероятност четящият да развие по-високи емпатийни способности.
Констатацията „има вероятност“ не е достатъчно убедителна, за да се
приеме за доказателство. Докторантката основателно си задава въпроса,
релевантни ли са това и други подобни изказвания за изясняване на
действителния ефект на четенето върху четящия.
Известна неяснота се съдържа в заявената от нея „переспектива на
приложност на дисертацията“, която се открива в посока продължаване на
емпиричните изследвания.

С построяването на модела на епиричното изследване докторантката
се е справила на приемливо добро ниво. Може да се каже, че авторката на
разработката е изпълнила богато на резултати изследване, което има
несъмнени научни и приложни достойнства.
Представеният автореферат е твърде обширен, но адекватно отразява
дисертационната работа.
В заключение считам, че разработената дисертация е по значима
тема и представлява определен научен интерес. Представената разработка
показва способност на докторантката да планира и проведе научно
изследване, чиито резултати

съумява да анализира и интерпретира по

безспорен

основание предлагам на вниманието на

начин. На това

уважаемото Научно жури своята положителна оценка за присъждането на
Пепа Хуманякова Демирджиян образователната и научна степен „доктор”.
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