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Представеният труд е в обем 243 страници. Състои се от увод, четири глави, 

заключение, библиография и приложение. Библиографията съдържа 106  заглавия 

на кирилица, 16 на латиница и 14 интернет източника. В първата глава на 

дисертацията е направен исторически преглед на философско-етическите 

представи за брака и за мястото на жената в него. Проследен е дебатът за брака и 

мястото на жената в него във феминистката етика и в социологическата традиция. 

Във втората глава от представения труд ретроспективно се проследяват 

представите за брака и мястото на жената в него в българската традиция. Третата 

глава е озаглавена „Аналитична рамка” и дава параметрите на изследването на 

автора с метода на „устната история”, неговата приложимост при изследване на 

пола и подбора на респонденти. Четвъртата глава представя обобщение на 

женските разкази, като на основата на четири конкретни случая се извежда брачния 

модел. 

По темата на дисертационния труд е представен списък от 4 публикации, от 

които три в научни издания (2, 3 и 4) – две научни статии (2, 3) и 1 доклад от 

научна конференция (4), както и 1 статия в списание „Жената днес” (1). Посочени 

са две други научни публикации под печат. Формулирани са научните приноси на 

изследването. 

Авторефератът адекватно отразява дисертационния труд. 

Формалните изисквания на закона са удовлетворени. 

Представеният труд е посветен на изключително любопитен, значим и 

актуален проблем, който се характеризира с консервативни параметри, но и със 

силен динамизъм. Разглежда се социална институция, която устойчиво се 

позиционира в структурата на съвременното общество. В същото време както 



самата институция, така и мястото на жената в нея претърпяват качествени 

промени, които могат да бъдат проследени в рамките на поколението и които 

оставят следи в акумулирания опит на личността. В индивидуалната памет на 

повечето от нас са съхранени автентични разкази на жени от различни поколения и 

техните лични съдби, в които се вижда както динамиката на социалната 

институция на брака, така и различното виждане за социалната позиция на 

българката в семейните отношения, изразени в конкретни въпроси – семейно 

планиране, отглеждане и възпитание на децата, баланс на семейни задължения и на 

трудова заетост и т.н. Разглежданият проблем е изключително интересен и сложен  

поради това, че той силно е повлиян от социалното разслоение в обществото. То е 

осезаемо дори при съпоставянето на  съхранените в индивидуалната памет разкази 

на жени с различен социален, професионален, имуществен, културен, 

образователен и т.н. профил, които демонстрират различни виждания за добро, 

дълг, лично щастие и др., правят различен избор по отношение на проблемите, 

свързани с брака и имат различни опори в самоосъзнаването на мястото си в него.  

В този смисъл подборът на темата и на методите за нейното изследване са 

изключително успешни.  

Оценявам преодоляните трудности при провеждането на изследването – 

постигането на автентичност при устните истории изисква изследователси нюх и 

интуиция, които авторът е проявил. В същото време използваният метод допуска 

съжителство с други форми за набиране на лични истории (писмени и устни), 

които могат да помогнат за обогатяването на изследването и за детайлизирането на 

анализа.  

Темата е изключително интересна и сложна поради нейната многослойност. 

– тя има ясно очертани социални, социологически, културни, религиозни, 

етнически и др. аспекти, които представляват несъмнен научен интерес. 

Достойнство на представения труд е извеждането на етическите параметри и 

реализирането на етически срез на темата. 

Основните ми препоръки по отношение на перспективите на 

изследователската работа по темата за брака и мястото на жената в нея са по посока 

на задълбочаване на етическия анализ с оглед на социалото, професионалното, 



имущественото, културното, образователното и т.н. позициониране. Може да се 

помисли също за използване на комплиментарни методи за набиране на автентична 

информация по темата. 

Изложението е логично и последователно, текстът е добре структуриран, 

научният апарат е коректен. 

В заключение, предлагам на уважаемото Жури да присъди на Йоана 

Павлова научната степен д-р по философия. 
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