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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ 

на Росица Константинова Обрешкова въз основа на дисертационния ѝ труд 

на тема: „Творящото въображение в акта на създаване на театрални светове“, 

към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, факултет „Сценични изкуства“, катедра „Актьорство и режисура за 

драматичен театър“, с научен консултант чл.-кор. проф. Пламен Марков, 

от доц. д-р Ивайло Костов 

 

Проблемът за творческото въображение е централен за всички видове изкуства, които се 

интересуват искрено от смисъла на своето съществуване. То е двигателят на процеса по 

създаване на едно произведение. И въпреки че изследването е заявено конкретно за 

приложението му в театъра, методът е универсално приложим по отношение на всякакъв вид 

творчество, в което се състои и неговата универсалност и хуманитарна значимост.  

Трябва да се има предвид, че темата е изключително сложна и особено претенциозна, 

провокираща не само съзнанието на творчески настроената личност, но и на неговите 

интуитивни усещания и на неговата чувствено-емоционална предразположеност. Тя е трудна за 

реализиране и поради факта, че изисква сериозни познания от страна на изследователя в едни 

от най-сложните области от хуманитаристиката. Затова и методите, използвани за осветляване 

на тази сериозна преди всичко психологическа проблематика често напускат строго 

рационалните рамки на конвенционното научно изследване и навлиза в сложната символична 

структура на семиотичната интерпретация. Така че на реализацията на дисертационния труд е 

необходимо да се погледне не само като на теоретичен изследователски стремеж за 

надхвърляне методологията на обикновените (съзнателни) творчески процеси при създаването 

на театрални постановки, но и като на експериментален опит за достигане на границите на 

несъзнаваните творчески търсения на самите участници в този процес при реализацията им като 

личности. По друг начин казано, дисертационното изследване представлява един опит за „скок в 

бездната“ на несъзнаваните психични процеси, за да могат да бъдат разбирани, преживявани и 

прилагани непосредствено и пълноценно при реализацията на театралното изкуство. Затова 

смятам, че темата е изключително интересна, актуална и достойна, но и трудна за 

дисертационно изследване. В този смисъл адмирирам изборът й от страна на дисертанта, 

подкрепата на научния му консултант и я определям като силна начална позиция, предполагаща 

сериозна изследователска работа. Такава тема не може да се „въобрази“ случайно – тя идва от 

сърцето и ума, а и може би от някъде другаде. 

От автобиографията на дисертанта се разбира, че отдаването му на театъра като изкуство и като 

начин за себереализация в живота е негова творческа съдба. Росица Обрешкова е преподавател 

в НАТФИЗ, като принадлежността й към театралната гилдия е очевидна. Тя започва още от 

времето на нейното първоначално обучение в НАТФИЗ, за да се утвърди и развие постепенно 

като актьор, автор и режисьор с богат професионален опит. Творческата ѝ съдба е свързана 

изцяло с театралното изкуството и съвсем естествено е, тези свои интереси и натрупан опит да я 

доведат и до границите на традиционните класически форми и да я провокират да започне да ги 

преминава, впускайки се съвсем съзнателно в изследването на несъзнаваните творчески 

процеси. Дисертантът демонстрира завидна широта на познания от сферата на социологията, 
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психологията, антропологията, митологията и въобще от цялата културология едновременно с 

най-изтъкнатите ѝ представители, като всичко е изведено с един висок терминологичен стил, 

което, така да се каже, от една страна „вдига летвата“ на изследователската работа, но от друга 

увеличава взискателността към нея. Трябва да се има предвид, че при такъв сложен 

терминологически текст е нужно да се внимава дори при изписването на всеки отделен знак (и 

чисто редакционно), тъй като съществува опасността при неволна грешка да се стигне до 

сериозна промяна на смисъла и дори до идейното противопоставяне на отделните части (глави) 

на дисертацията, а от там и до достигане до погрешни изводи. Такъв стил налага 

необходимостта от постоянни структурни и същностни пояснения, свързани с доказване на 

определени тези. Това се налага и поради факта, че много от изследователите в областта нямат 

единно мнение по въпросите, повдигнати в дисертацията и освен това съществуват доста 

направления и теории, като всяка школа е изградила специфична терминология, метод и начин 

на аналитични доказателства, които могат да затруднят дори и корифеите в областта. На 

практика в тази област на хуманитарните изследвания са представени всички световноизвестни 

учени, чиито разностранни гледни позиции е трудно да бъдат систематизирани в единна 

структура, но пък и някак странно вътрешно ги сближава. От страна в културологията темата за 

творящото въображение, се смята за „черешката на тортата“, поради което се налага при самата 

изследователска работа да се правят постоянни същностни пояснения, което е доста трудоемко 

и изисква сериозна подготовка. И тук е необходимо да се признае, че дисертантът, с помощта 

предполагам и на научния му консултант, е успял да се справи и да се ориентира в разноликия 

поток от изследвания и информация по темата, с едно изключение според мен, за което ще 

стане дума по-натам.  

Въпреки че погледнато от по-обща позиция всяка отделна глава от изложението, поради 

всеобхватността на съдържанието си и поради големия брой изследователи в него, е в 

състояние да организира отделна дисертационна изследователска концепция, дисертантът се е 

постарал да систематизира и ограничи библиографския материал до логично необходимия 

обем, върху който да разпростре аналитичните си умения и които за рамките на поставената цел 

„да надгради разбирането за функциите на въображението в създаването на театралната 

реалност“ да бъдат достатъчни. Представените автори, свързани пряко или не с темата, като 

Фридрих Ницше, Карл Густав Юнг, Жилбер Дюран, Анри Корбен, Александър Дугин, Гастон 

Башлар, Мирча Елиаде и мн. др. обхващат достатъчно широк спектър от авторитетни 

съвременни изследвания върху поставения проблем, като основният автор, който представлява 

и центърът на дисертантския интерес, изтъкнатият френски изследовател, философ, социален 

антрополог и религиовед Жилбер Дюран, последван от руският учен философ, политолог, 

социолог и публицист Александър Дугин са представени пълноценно и с необходимата 

обстоятелственост. Жилбер Дюран, известен най-общо със своите изследвания върху функциите 

и проявленията на въображението в културата, като че ли стои в основата на това изследване, 

както и самият автор споменава в автореферата си (с.4) и има определен принос за тезите, 

оформили и главните изводи по отношението на работата му. Подкрепен и от анализите на 

Александър Дугин дисертантът изнася на преден план водещото значение на въображението 

при реализацията на творческия процес и неговото съществено значение за работата на актьора, 

при изграждането на драматургични (и не само) образи. Смисълът на теоретичната разработка е 

да се докаже че разработването на методика за овладяването на творческото въображение от 

актьорите, който да може да бъде ефективно прилаган в театралния процес е не само възможен, 
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но и необходим за творческото им реализиране. По този начин се разчупва и статуквото на 

традиционните методи, използвани при обучението на актьорите. Чрез личния си практически 

опит, споделен най-вече в последната глава на дисертацията, се доказва и ефективността на 

този освободен от условностите на традицията метод за вникването, изграждането и 

интерпретацията на един жив и въздействащ пълноценно образ. В това се състои и основният 

принос на представения труд.  

Структурата на дисертацията е изградена в следния аналитичен ред:  

Увод, Изложение в четири глави: Първа глава: Въображението – Антропологичен феномен; 

Втора глава: Феноменология на творящото въображение; Трета глава: Структурен анализ на 

въображението. Режимите на несъзнаваното в полза на театралния процес; и Четвърта глава: 

Практически инструментариум за активиране на творящото въображение. Така заедно със 

Заключението и Библиографския материал, обемът на авторският труд съдържа общо 145 

стандартни страници.  

В уводната глава са представени целите, задачите и методите на изследователската работа, 

както и поясненията на основни термини и понятия, с които се борави по-нататък. В нея са 

представени и основните автори, работили по темата за въображението, на които се опира и 

самият дисертант при изследователския си анализ. Едни от важните въпроси поставени в увода 

и стоящ като надвиснал „дамоклев меч“ до края на цялото изследване е: „Нужен ли е въобще на 

театъра въобразяващ актьор?“ (с.10, долу) и бих добавил, защо? Всъщност от тук до края 

изследването се концентрира около отговорите именно на тези два въпроса. 

Другото, което се поставя като задача и би трябвало да повдигне изследователския интерес и 

свързано с предишното е проблемът за въздействието на двата режима на въобразяването 

върху театралния процес, „ноктюрн“ и „диюрн“ (според терминологията на Дюран) и това как се 

отразяват те върху театралния творчески процес? Необходимо е да се изясни, че принципното 

деление на два противоположни „режима за активиране“ могат да се открият във всяко начало 

на всеки творчески процес, където определено се дава фундаментално значение на „ноктюрна“. 

Това принципно деление, било като изначална даденост или като следствие от първоначалния 

творчески акт, е класическо и съществува във всички митологични структури като полюсно 

противостоящи принципи – светло-тъмно, добро-зло, мъж-жена, живот-смърт; Ин-Ян и т.н.т., 

които се явяват и причина за всичко случващо се в универсума, а и извън него. От тази гледна 

точка, дори и при Дюран това теоретично разделение не е уникално, а е едно добре спомнено 

архетипно и модерно интерпретирано класическо деление, съвпадащо с интелектуалните 

възможности на съвременното европейско общество за обяснение и разбиране на случващото 

се в света. По такъв начин Дюран реабилитира дуализма в постмодерното западноевропейско 

мислене едновременно с неговите производни. Борбата между „ноктюрна“ и „диюрна“ се 

осъществява във въобразения свят на „имажинера“, чийто смисъл се представя като съдбовна 

битка на живота със смъртта, при която на творческото въображение се определя решаващата 

роля за утвърждаването на живота. Резултатите от неговата активност съумяват да се съхраняват 

под формата на натрупана автономна опитност в колективното несъзнавано, проявяващо се чрез 

символните формати на архетипите, откриващи се в митовете на човечеството. Такова мислене 

се определя като митологично (митосно) мислене, което е необходимо да бъде овладявано 

качествено, за да бъде използвано пълноценно в творческия процес.  
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Първата глава от дисертацията, озаглавена „Въображението – антропологичен феномен“, по 

същество „преминава през основните гледни точки“ (с.7, А.) на теорията на Дюран за 

въображението като двигател на творческата реализация на човека, в което се състои и 

основният му стимул за живот, борейки се срещу смъртта. Всъщност тя представлява структурен 

анализ на теорията на Дюран/Дугин, подкрепена с обобщените изводи и на други изтъкната 

изследователи в областта (Юнг, Корбен, Башлар, Елиаде, Ницше…) като целта е да се определи 

на базата на митологичното несъзнавано (несъзнавания митосен слой), максималното му 

въздействие в сферата на разпростиране на „имажинера“ и така да се открие какъв е генезисът 

на творческото въображение в него, както и начинът, по който той работи - каква е неговата 

структура, функция и развитие разположен в най-естествената му среда.  

Тук се обръща внимание и на основните понятия, съставени и използвани от Дюран, за да се 

представи по-пълно неговата теория, но добре би било да се обърне и повече внимание върху 

етимологическото развитие на основния термин, използван в дисертацията „въ-обра(з)-

(дви)жение“ и по-конкретно какъв е неговият смисъл на употреба в театралното изкуство или по 

друг начин казано, да се изследват приликите, но и разликите между „въображение“ и 

„представа“. Съществуват ли различия между „въображението“ въобще и „творческото 

въображение“? Къде е границата, при която творческото въображение се превръща във 

„фантазия“ или в натрапчива идея, водеща до маниакалност или пък в „производството на 

симулакруми“ (с.45)? Или съществуват ли ограничения за въобразяването и има ли балансираща 

точка или критерий за това и ако „да“ коя е тя? „Въображаемо“ означава ли „Недействително“? 

Ако успеем да си отговорим на тези въпроси, то бихме могли с леснота да открием и 

необходимостта от това да се търси и метод за култивиране на творческото въображение. Също 

така интересни биха представлява за мен и разсъжденията на дисертанта, относно разликите и 

приликите на друга терминологична двузначност – „въображение“ и „вдъхновение“, тъй като и 

двата термина представляват качества по отношение на изграждане на психическа устойчивост 

на актьора при навлизането му в света на „имажинера“ и реализирането на образа по времето 

на театралния акт. 

Както стана ясно в работата на дисертанта се срещаме със силната теза, че „Да въобразяваме 

свят означава да „стоим“ срещу Смъртта.“(с.13), чието основание съзираме по-нататък в 

твърдението, че „Според Дюран пространствените опозиции … са основа на една огромна част 

от митовете, свързани с предизвикване на пряка битка със Смъртта…“(с.14 и натам), от което се 

разбира, че въображението е средството, чрез което човекът личностно може и се бори със 

смъртта, въпреки че основанието за това да е залегнало изначално в дълбинния митосен слой 

на колективното несъзнавано. Тук е наложително да бъде изяснено какво се разбира по-точно 

под „Смърт“, дали това е „тотална опозиция ,край, време, което не се възвръща, но се 

предизвиква на двубой“ (с.15) или както е представена в митологичните схеми, свързани 

определено с религиозните разбирания на човека, преход. Защото от религиозна гледна точка, 

именно там където митовете имат задачата да преодоляват представата за крайност, смъртта 

преди всичко има критерийна значимост, която се намира в пряка зависимост от моралната 

устойчивост на човешката ценностна мотивираност. Тя не представлява „край“, а възможност за 

качествено нов, пак от морална гладна точка, преход. В този смисъл смърт не съществува, а 

човекът (а какво означава това е друг важен въпрос, който е основен както за религията, така и 

за най-общо културологията - антропологията) е безсмъртна божествена частица, която чрез акта 

на творчеството търси съзнателно или по-често не, обратно пътят към Дома или 
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„преоткриването на Голямото митично време“ за което говори и Елиаде (с.125) в „Мита за 

вечното завръщане“. Тогава на преден план излиза смислената организация на творческия 

процес, при който се оформят качествените устои на личността за постигане на тази цел. И тук 

отново възниква другият съществен въпрос, който се свързва реализирането конкретно с 

театралния процес: Дали краят на театралната постановка може да се идентифицира със смъртта 

и дали началото на следващата такава, с възкресението и ако „да“ при всяка ли е така или 

повторението им преследва единствено комерсиални цели и начин за „линейна 

консумация“(А.с.17)? От какво зависи това - от творческото въображение ли? Или до колко 

зависи от творческото въображение? Това е въпрос от първостепенна важност и затова 

еднозначният отговор не задоволява.  

Отговорите и проблемите, свързани с изясняването и достигането до същинския им смисъл, се 

разкриват във Втората глава от дисертацията, озаглавена „Феноменология на творящото 

въображение“.  Необходимо е да се отбележи принципно, че работата само върху тази глава би 

била достатъчна за едно самостоятелно дисертационно (и не само) изследване, но в контекста 

на цялостната тема тя се явява и като необходим пункт за изграждане на смисловия еквивалент 

на творческото въображение като част от един цялостен акт по представянето му като приложим 

метод.  

В началото ставаме свидетели на спора между различните епохи и учени по отношение на 

необходимостта дали да се даде приоритетно значение на въображението, до колко може да му 

се гласува доверие и доколко е полезно то. Също така тук, както и в цялата дисертация, се 

откроява желанието на автора за намиране на „познание за онзи момент на пораждане на 

въображението, което да послужи на театралното творене“ (с.61). Въпреки че познанието не се 

„открива“, а добива, авторът успява да защити необходимостта от усвояването му от актьорите 

под формата на творящо въображение и използването му за създаване на театрална реалност. 

Според автора „въображението притежава способността да ни отправя към преживяване на 

духа“(с.62, и след това), което е съществено за осмислянето на живота ни и за търсенето на 

смисъл. Според тази констатация формата се явява средство, чрез което става възможна 

проявата на духовните стандарти при постигане на съществената цел. И така си задаваме 

въпросът, кой свят всъщност е реален? Какво представлява действителността, която 

въображението е способно да „забули и да мистифицира“ ? И не е ли всъщност това и задачата 

на изкуството, да отдели едното от другото, като покаже пътят между тях? Това са въпроси от 

фундаментално значение за изкуството въобще, на които се търсят постоянно отговорите, а и 

начините за тяхната реализация. Затова и акцентът в тази част от работата е върху достигането 

на деликатното актьорско състояние на „междинност“ или навлизането му в света на 

„имаджинера“, където според Корбен се срещат „профетическото вдъхновение и теофаничната 

образност“ или „светът на символното знание“ (с.63) посредством активното въображение 

(imaginatrix). В това се състои и „същинският фокус“ на дисертационния труд - феноменът на 

актьорското въображение и неговата действена природа, която „съживява тази изходна материя 

чрез силата на въобразяването. Материализира я в проявените театрални образи.“(с.61).  

Като впечатляващ пример за използването на активното въображение при творене на тези 

образи дисертантът е успял да ни представи някои характерни методи, които са показателни за 

съществуващото разнообразие при реализацията им, правейки сравнителен анализ между тях и 

това са - индийския традиционен театър Кутиятам, филмираната постановка на Питър Брук на 
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„Махабхарата“, сравнявайки ги с метода на Станиславски. Чрез това се доказва твърдението, че 

„работата с митологичен материал отключва дълбинните пластове на човешката структура“(с.68) 

и че митът е в състояние да активира творческото въображение на актьора. В подкрепа на тези 

си изводи авторът споделя и собствения си емпиричен опит при създаването на авторския си 

спектакъл по фолклорни мотиви, „Змей“, в Родопския драматичен театър „Н. Хайтов“, от което се 

разбира, че вникването в символния смисъл на мита може да бъде „използван“ от актьорското 

въображение като качество за интерпретацията на съществуващата връзка между човека и 

заобикалящата го действителност. Чрез изводите от тези примери се търсят и откриват пътищата 

на „архемоделът на актьорската игра“, съзирайки го в свещенодействието на жреца (шамана), 

където подобно на него актьорът е в състояние да се „възкачва на седемте небеса“ (с.72-79) и да 

съумява да продължава творческото си свещенодействие. Така се стига и до анализа на 

основния въпрос, с който завършва тази глава и с разсъжденията на автора относно търсенията 

на мотиви, свързани с необходимостта на актьора да въобразява.  

Но според мен тук би намерил логическото си място за едно по-пълно представяне и 

илюстриране на темата добре познатият на Запад и уникален метод на Майкъл (Михаил) Чехов, 

племенник на прочутия Антон Павлович, който след имиграцията си през 1928 г. във Франция и 

Англия, а след това и в Съединените щати, създава през 1945 г. в Холивуд прочутия „Тренинг 

тиатър“, където се обучават и развиват талантите си голямо съзвездие от известни холивудски 

актьори, като Грегъри Пек, Юл Бринер, Мерлин Монро, Гари Купър, Марлон Брандо, Елизабет 

Тейлър, Антъни Куин, Клинт Ийстуд, Елия Казан, Ал Пачино и мн.др. За мен остава загадка, 

липсата му в дисертацията, тъй като в него могат да се открият доста паралели с изследваната 

тема. Уникалността на метода му, се състои в това, че посредством специално разработена 

психотехника на базата на антропософията на Рудолф Щайнер, той успява да помогне на актьора 

да достигне до дълбините на личното и колективно несъзнавано, което е неизчерпаем източник 

на идеи, мисли, чувства и преживявания и представлява невероятен материал за изграждане на 

жив и автентичен образ. М. Чехов работи именно върху творческото въображение на актьора, 

като в същото време оставя „отворена страница“ за проява на творческото му вдъхновение и 

творческата интуиция, чрез които се проявява божествената природа на човека и умението му 

да примирява противоположностите. Затова човекът е необходимо да открие себе си и да добие 

истинска вътрешна свобода. Така той би възстановил на ново ниво жреческата същност на 

актьора от древността и да стимулира публиката за се включи активно, с цялото си сърце и душа 

в ново „свещенодействие“. Но от друга страна зачитам и личното право на избор и подбор на 

автори и анализи на дисертанта и съм съгласен, че не е възможно да се обхване всичко в 

ограничената от времето и пространството тематика. 

Третата глава изцяло се посвещава на опита да бъдат свързани процесите по реализирането 

театралната постановка с теоретичните постулати на Дюран относно двата режима на активна 

несъзнавана противопоставеност, „диюрн“ и „ноктюрн“, с цел съзнателното им приложение в 

театралното изкуство. Тук се проследяват конкретните стъпки при реализацията на творческия 

процес при прякото участие на творческото въображение в него, като: първо, работата на 

въображението в режим „диюрн“, проявяващо се чрез силата на действието на символното 

въобразяване на времето (дайерезис) в конкретна структурирана образност на проявлението (на 

животни, на нощта и на паданието) и второ, работата му в режим „ноктюрн“, като вътрешно 

преживяван мистицизъм, проявяващо се чрез духовната сила на езотеричните учения и 

разкриващо се чрез основното действие на евфемизацията (според употребата на Дюран). 
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Благодарение на това вече се разбира, че смъртта не е нещо крайно и окончателно, а само 

средство и възможност за вътрешен катарзис по пътя на „мистичния поход на деня срещу 

нощта“ (с.105-112).  В така представеният анализ за откриване на метод за свързване на двата 

режима на несъзнавана противопоставеност в „полза на театралния процес“, ми се струва 

излишно представянето на конкретните езикови форми към фигурите на театралното действие. 

Според мен за целта на авторовата идея е достатъчен и представеният доказателствен материал 

на двете основни предшестващи подточки, но в никакъв случай не го отчитам като недостатък, а 

по-скоро като препоръка за по-добра организация.  

В последната глава на дисертационния труд на Росица Обрешкова се запознаваме с 

практическия инструментариум за активирането на творящото въображение, където ни се 

разкриват и практическите усилия на дисертанта за намирането и прилагането на метод за 

реализирането на направените изводи от теоретичната му разработка. Едновременно с това се 

споделят и приложението на разнообразните педагогически форми и трудностите, които го 

съпътстват при подготовката на студентите-актьори за бъдещата им професия. Това са: работата 

с картини, разработката на „упражненията-игри“ на глупаватостта, игрите на инициации, 

работата с мита, със специален акцент на работата върху Шекспрови текстове, като 

“митологичен модел, побрал в себе си всяка възможност на въобразяването“ (А.с.43). Главата 

завършва с  представяне на експерименталната работата на дисертанта по осъществяването на 

спектакъла „Ателие“, с оригинално заглавие „Зойкина квартира“ на Булгаков, през 2015 г. в 

НАТФИЗ с класа на проф. Ст. Данаилов, където основното изискване към студентите е 

създаването на „сценичен образ, въобразяващ реалността си в различен непознат контекст“ 

(с.134).  

Накрая в Заключението в доста сбита форма дисертантът са опитва да обобщи основните изводи 

от теоретичната си разработка, като акцентът е, че съвременният човек чрез творческата си 

активност има възможността да разкрие архетипните нива на примордиалното функциониране 

на въображението, което може да го превърне в творящо или в мощно средство, за постигането 

на реалност, значима за негата духовна удовлетвореност.  

Съществен извод е направен и по отношението на значимостта на театъра и на неговата 

„терапевтична способност“ – чрез създаването на театрални светове и чрез активно творящото 

въображение като способ, при който става възможно спаряването с неврозите на съвремието 

което дава “устойчива мотивация за съхранението на актьора в отстояване на основанието му за 

правене на театър“. Но тук не стават ясни чисто човешките мотиви за това отдаване или дали 

актьорът е първо такъв, а след това човек или обратното, първо човек, който е актьор.  

В края на Заключението заслужена признателност се отдава и на практическия опит от 

проверката и потвърждението на „теоретичните  търсения“ на дисертанта в процеса на 

дългогодишната му работа със студенти при създаването на авторски спектакли, базирани на 

легенди и митове. С това се изразява увереността му, че заставайки срещу смъртта ще може да 

има възможност да твори същностна духовна реалност за да бъде осмислен „времевия разкрач“ 

за „овластяването на живота в неговата пълнокръвност и красота“.  

И така, преди да изразя заключителното си мнение относно дисертационния труд на Росица 

Обрешкова, представен за присъждането на научната и образователна степен „доктор“, ми се 

иска да отговоря на няколко важни въпроси: 
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1. Дали дисертантът се е справил при използването на информацията, необходима за 

пълноценната реализация на дисертационния ѝ труд? Отговорът е да, справил се е, с 

едно  изключение. 

2. Достатъчен ли е обемът на дисертацията по отношение на качествено представяне и 

доказване на идеите в него? Да, достатъчен е. 

3. Справил ли се е дисертантът със структурирането на Темата с оглед пълноценното 

изложение на основните идеи? Да, справил се е. 

4. Успял ли е дисертантът да постигне поставените цели за надграждане разбирането за 

функциите на въображението в създаването на театрална реалност? Да, успял е. 

5. Успял ли е да представи съдържателен теоретичен материал, в който през различни 

призми и гледни точки, да се изследва проблема за въображението, особено 

необходимо при работата върху творческото постигане на театрални светове? Успял е. 

6. Успял ли е дисертантът да приложи разработка на практически опити, проверени в 

педагогическата му работа, с които да провокира дискусия, свързана със съвременния 

скепсис, блокиращ творческата работа на въображението ни? Да, успял е, но ни 

предстои да видим. 

7. Потърсени ли са решения на наболели проблеми, свързани с реализацията на 

въобразяването при създаване на театрална реалност. Да, предложени са такива. 

 

И така, въз основа на представената рецензия върху дисертацията на тема „Творческото 

въображение в акта на създаване на театрални светове“, и в следствие на положителните 

отговори върху поставените си въпроси по отношение на работата ѝ, заявявам своето 

одобрение и съгласие, да бъде присъдена научната и образователна степен „доктор“ на Росица 

Константинова Обрешкова.  

Гласувам с ДА. 

 

24.09.2017 г. 

гр. София 

 

Доц. д-р Ивайло Костов 


