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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на г-жа Милена Валериева 
Давидова-Попчовска, “Женският танц в арабската традиционна 
култура: сравнително изследване върху примери от Египет и 
Мароко” за придобиване на образователната и научна степен 
“доктор”. Професионално направление 2.1 Филология (арабско 
обществознание) 

 

от проф. д.и.н. Йордан Недев Пеев, член на Научното 
жури, съгласно Заповед № О.Д 38-423 / 04.07.2013 на Ректора на 
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.  

 

Представената дисертация се състои от Увод, три глави, Заключение, 

Приложения  и Библиография, в общ обем от 197 стр. машинописни страници.  

Основна цел на изследването е „да разгледа най-характерните женски танцови 

фолклорни традиции в Египет и Мароко, отчитайки техния социо-културен контекст” (стр. 3 от 

Автореферата). За да я осъществи, авторката посочва, че сравнява техните основни 

характеристики, разкрива техниката на изпълнение, символиката, ролята на жената като 

техен изпълнител и функцията, която имат в общностите. Очертана е една конкретна, „тясна” 

тема, която „не е разработвана досега в национален и световен мащаб”, което „поражда 

проблеми при нейното точно формулиране и структуриране”. (стр. 5 от Увода).  

Как са решени тези проблеми. Г-жа Попчовска съсредоточава в Глава 2 основния 

анализ на посочената в заглавието тема. Изпълнена е преобладаващата част от работата, но 

обемът е недостатъчен. Прибавена е Глава 3, която доразвива и допълва  Глава 1. 

Изследването придобива по-широк обхват и дълбочина и поставя въпроса за промяна на 

заглавието. Авторката оставя първоначалното. Решението накърнява в известна степен 

задачите на структурата с оглед на съдържанието, което налага и преформулиране на 

заглавието. Присъединявам се към виждането/предложение на д-р Г. Евстатиева, за едно по-

обобщаващо заглавие, напр. “Женският танц в традиционната култура на арабския свят”. 

Извършването на промените във формулирането и съответно в структурата, ще подчертае 

достойнствата на изследването, а неговото  издаване ще е принос на българската 

арабистика. Що се отнася до твърдението, доколко темата е „разработвана досега в 
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национален и световен мащаб”. Ако работата е „сравнително изследване”, отговорът е 

положителен, но нейното съдържание надхвърля така очертаните рамки и я поставя редом 

със задълбочените и компетентно написани публикации, посветени на танца в арабския свят.  

По въпроса за източниците. Работата се опира на постановки, разяснения и 

изводи от обширна литература, посветена на културата на Изтока. Становището на авторката 

е, че необходимите „достъпни арабски извори” са „недостатъчно количество” и изследванията 

на европейските езици са „сравнително оскъдни”. По-натътък, тя уточнява, че „става въпрос 

за липса на конкретни негови описания (на танца) в исторически план, върху които да се 

изгражда цялостна картина за вида му назад във времето”. (стр. 6 от Увода)  Що се отнася до 

самата описателна конкретика обощението е вярно. Но когато става дума за танца като част 

от бита и културата в епохата на разцвет на арабо-мюсюлманската цивилизация, авторката не 

следва да се спира само на споменаването му от съвременниците. Тя трябва да предотави на 

читателя една по-широка картина и да използва, както исторически, така и литературни 

произведения като „Хиляда и една нощ”, творбите на  ал-Джахиз, ал-Исфахани, ал-Харири и 

др. Това би обогатило изложението и ще е от полза за читателите, които не са, или само 

отчасти запознати с исляма. 

Дисертацията е резултат от сполучливо приложен интердисциплинарен подход. В 

него успешно са съчетани достиженията на историята, ислямознанието, антропологията, 

етнографията, обществената психология, геополитиката и др. Танцовият феномен в 

арабските страни е представен през призмата на тяхната обществено-политическа история. 

Ударението е поставено върху  Новото време, чието начало за арабския свят поставя походът 

на Наполеон Бонапарт в Египет - 1798-1801 г. и е продължено от съвременното развитие. 

Това е епоха, през която сблъсъкът/досег с Европа предизвиква промени, които придават 

нови черти в облика на арабската култура и същевременно я „ориентализират”, ако трябва да 

използваме термина на Едуард Саид. Наред с разкриването на основната тема, авторката 

прави преглед на състоянието на танца в целия арабски регион, извършва задълбочена 

класификация на еволюцията и състоянието на школите и стиловете, поводите и 

обстановката, съпътстваща отделните видове изпълнения. Направена е и връзка между  

арабския танц и изявите на този вид изкуство със заобикалящите го и по-далечните етно-

политически области. 
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Достойнствата на работата се дължат на съчетанието между образование и 

професионална реализация, сполучливо въплътени в осмислен от житейския опит труд. При 

неговото осъществяване, авторката  показва  качества на изследовател, който излага своите 

наблюдения, анализи и изводи задълбочено и на добро литературно равнище. Пише на 

достъпен за читателя език. С вещина го въвежда в една обширна непозната област и без да 

го натоварва с излишни подробности, разяснява нейните специфични термини и понятия. 

Подборът на илюстративния материал – 26 снимки на картини, сцени от филми и фотографии 

е направен с умение и вкус към същественото и характерното, което увеличава 

познавателното значение на дисертацията. Посочената библиография потвърждава 

сериозния и отговорен подход към темата на изследването и потвърждава неговата научна 

стойност. Така, арабското танцово изкуство, което дисертантката разпространява чрез своите 

професионални и педагогически умения,  е представяно и изяснено  на теоретично равнище.  

Смятам работата “Женският танц в арабската традиционна култура: 

сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко”  за труд, който изцяло 

покрива критериите и изискванията за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор”. Предлагам на уважаемите колеги от Научното жури, да присъдят тази степен на г-

жа Милена Валериева Давидова-Попчовска. Като “алима” в танца, тя предизвиква нашето 

възхищение, като “алима доктор” тя заслужено издига този знак за професионално умение на 

по-високо равнище.  

                               

                           Автор на становището :  

 

                                                                                   (Йордан Пеев) 

Гр. Банско, 10 август 2013 г. 

П.П. Подписът  фигурира върху петте екземпляра от Становището, 

намиращи се в катедра Арабистика и семитология – ЦИЕК.                                                                                                  

.Гр. София, 25 август 2013 г.   


