
СТАНОВИЩЕ 

На проф. д-р Недялка Видева за дисертационния труд за придобиване на докторска 

степен на Любослава Костова на тема  МОРАЛЕН ИЗБОР И ДИЛЕМИ ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДОРОДОВА ГЕНЕТИЧНА СЕЛЕКЦИЯ 

 

Любослава Владимирова Костова е зачислена като редовен докторант по етика 

(Социални изследвания на пола) със заповед №   от 2012 година        и е отчислена със 

заповед №РД20-1089/13.07.2015 година. Тя е положила изискуемите от Закона 

минимуми с отличен успех. Участвала е и в  реализирате от Философски факултет 

проекти за обучение и подпомагане изграждането на необходимите за научна работа 

качества и умения.  

Любослава Костова е завършила бакалавърска степен по Политология във 

Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, а след това и магистърска степен по 

Социални изследвания на пола.  Темата на изготвения от нея дисертационен труд е 

МОРАЛЕН ИЗБОР И ДИЛЕМИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДОРОДОВА 

ГЕНЕТИЧНА СЕЛЕКЦИЯ. Най-напред бих искала да отбележа актуалността на 

проблема, към който се насочва докторантката. Тази област не е разработена в 

България. В развитите страни тя също е отскоро във фокуса на вниманието на етиците.  

Трябва да отбележа също така, че темата е интердисциплинарна и нейното изследване 

предполага знания от области като медицина, медицински технологии, философия, 

етика и други. Това наложи Любослава Костова да прослуша и лекционни курсове от 

някои от тези области. 

Искам да отбележа, че докторантката се насочи към разработването на тази тема 

самостоятелно. Тя е своеобразно продължение на направеното от нея при 

разработването на магистърската й теза. 

Предложеният за защита текст е в обем от 203 страници, включващи Приложения и 

Списък на използваната литература. Той е впечатляващ и съдържа текстове на 

кирилица, латиница и интернет сайтове. 

Работата се състои от Въведение, четири глави, Заключение, Приложения и 

Литература. Четирите глави - Глава Първа. Среда за производство на избор: от 



биополитика към биосоциалност; Глава Втора. Дородова генетична селекция: 

методи и практики; Глава трета. Морален избор и дилеми при провеждането на 

дородова генетична селекция и Глава четвърта. Възможност за свобода: 

страдание и смисъл – изграждат ясната и стройна конструкция на текста. Още 

във Въведението Любослава Костова ясно формулира задачите и целите на 

предприето от нея изследване: „Целта на настоящото изследване е опит за 

идентифициране на факторите, влияещи върху конструирането на моралния 

избор и дилеми, възникващи при практиката на дородова генетична селекция и 

осмислянето им от етическа, психологическа, антропологическа и феминистка 

перспектива в контекста на предположението дали направеният избор може да 

бъде характеризиран като морален?„ (виж с. 6 от Автореферата). 

Докторантката формулира и възможни хипотези. След като определя обекта на 

изследването и методологията, която ще използва, тя прави кратко резюме на 

съдържанието на всяка от посочените по-горе части на текста. Това въвежда 

читателя в проблематиката и дава предварителна представа на обхвата на 

изследването. Оценявам това като добро хрумване, подпомагащо ориентацията в 

основния текст на дисертационния труд. 

Аз няма да представя съдържанието на отделните глави. Важно за мен е да 

отбележа, че тяхното съдържание следва логично една от друга. След 

определянето на проблемното поле, последователно се върви от изясняването на 

общите положения към открояването на собствено моралната проблематика и се 

извеждат на преден план дилемите, пред които е изправена жената и изборът, 

който тя, заедно със своето семейство, трябва да направи. Посочени са 

причините, поради които този избор не може да бъде елиминиран. Той трябва да 

бъде направен обаче информирано, като действително се отчитат минусите и 

плюсовете на конкретната ситуация. 

Интересна е четвъртата глава, която свързва разрешаването на моралните дилеми 

при избора с проблема за смисъла. Докторантката сполучливо е избрала да насочи 

вниманието си към теорията на Виктор Франкъл. 

Нямам въпроси към докторантката. Солидаризирам с формулираните от 

Любослава Костова приносни моменти. Като за мен най-съществени са първият и 



последният. 

 Направен е опит за анализ на причините, провокиращи активното 

или пасивно възприемане на репродуктивните технологии, 

тяхната историческа реконструкция. 

 Анализът на репродуктивните практики, опит и истории се явява 

съществен принос в изследването на феминистката биоетика и 

социалните изследвания на пола. (Виж Автореферата, с. 40) 

Докторантката има 10 публикации, свързани с проблематиката на 

дисертационния труд. Те са публикувани в престижни сборници и обикновено са 

следствие на участие в един или друг научен форум. 

Авторефератът представя адекватно съдържанието на дисертацията. 

 

Заключение: Достойнствата на предлагания за защита дисертационен труд на 

тема МОРАЛЕН ИЗБОР И ДИЛЕМИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДОРОДОВА 

ГЕНЕТИЧНА СЕЛЕКЦИЯ отговаря на общоприетите стандарти за присъждане 

на образователната и научна степен доктор и това ми дава основания да 

предложа на уважаемите  членове на научното жури без колебание да я присъдят 

на Любослава Владимирова Костова. 

 

 

04.08.2016 

София                                                            (проф. д-р Недялка Видева) 

 

 

 

 

 


