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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от проф. д-р Недялка Игнатова Видева, 

преподавател в Катедрата по логика, етика и естетика на ФФ, СУ „Св. Кл.Охридски” 

на дисертационния труд на  Йоана Петрова Павловаа на тема 

МЯСТОТО НА ЖЕНАТА В БРАКА 
 

 

Йоана Петрова Павлова е зачислена като редовен докторант по етика /социални 

изследвания на пола/  със заповед № PД20-189/25.01.2010. 

Тя е положила докторантските си изпити с отличен. 

За мен смисълът на становище, изготвено от научния ръководител, не е в 

оценката на направеното от докторанта, а в представянето на начина, по който 

докторантът е работил и да привлече вниманието към неговите качества. Затова и 

първото, което искам да кажа за Йоана Павлова и което не личи от представената от нея 

автобиография, са качества, които докторантката притежава. Ще започна с 

организираност и ще продължа с отговорност, работоспособност, ясно формулиране на 

задачите и изключително сериозно отношение към тяхното реализиране. Ще спомена и 

още нещо – готовност да се работи в екип и умение за това. В течение на трите години 

от обучението на Йоана Павлова заедно обсъждахме всяка нейна стъпка и всеки неин 

текст. С това в никакакъв случай не искам да кажа, че тя не е работила самостоятелно, а 

просто да привлека вниманието към качествата, които притежава и които са 

необходими за успешна изследователска работа. 

Темата на изготвения от докторатката дисертационен труд е Мястото на 

жената в брака. Две са понятията, чието съдържание трябва да бъде изяснено. Най-

същественото в него е намерението да бъде представена институцията на брака. 

Призмата, през която докторантката го „гледа“, е жената. Авторката се опитва да 

експлицира мястото на жената в него. За достигането на тази цел тя с необходимост 

трябва да се обърне към различни теоретични дисциплини. Това предопределя 

интердисциплинарния характер на предприетото изследване. Акцентът обаче е 

поставен върху философията. Като интерпретира добре подбрани източници от история 
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на философията, тя очертава философското конституиране на институцията брак. Това 

й позволява да очертае модерното европейско разбиране на брака.  

Една от задачите, които Йоана Павлова трябваше да реши, е свързана с второто 

основно понятие жена. За да очертае мястото и функциите на жената в семейството, тя 

осъществи критическия прочит на тези източници от джендър перспектива. Не на 

последното място трябва специално да отбележа, че докторантката постави 

изследването се в традиционното за български контекст разбиране на брака и мястото 

на жената в него, като обръща особено внимание на неговите християнски корени. Това 

и позволява да сравни съдържанието на нормата за брака и мястото на жената в 

него с отклонението от нея като проследява процесите на нейната промяна в 

исторически план. Затова допринасят и осъществените от Йоана Павлова интервюта, в 

които жените разказват своите брачни истории. Те са представени в Приложения и 

сполучливо подкрепят една от тезите на авторката – наличието на смесен модел на 

брачни отношение, чийто основни характеристики тя очертава. 

Не на последно място, искам да кажа няколко думи за активността, която Йоана 

Павлова показа в работата си през тези три години. Тя я демонстрира при 

формулирането и прецизирането на темата на дисертацията, подбора на източниците и 

емпиричния материал, откриване на най-подходящите семинари, конференции и 

възможности за специализация за постигане на целите на изследването. 

Йоана Павлова има следните публикации по темата на дисертационния труд:  

„Разширяване на частното пространство в публичното: сп. „Жената днес” 1954-1958”, в 

„Пол и преход: 1938-1958”, Център за изследване политики за жените, С., 2011, с.189-

201, „ Българската жена в брачно-семейните отношения в годините на преход (1989-

2000)”, в „Съвременният поглед на докторанта към науката”, Университетско 

издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2011, с.390-395, „Българската съпруга в 

годините на преход 1989-2000”, под печат, „Българската жена в полето на труда след 

приемането на България на страна-членка на ЕС”, Център за изследване политики за 

жените, под печат и ”Докторантът като посредник между бизнеса, университета и 

обществените институции”, Фондация „Елиас Канети”, под печат. Всички те са 

включени в авторитетни сборници, издадени от утвърдени издателства издателства. 

 

Представеният автореферат адекватно отразява основния текст на 

дисертационния труд, който е изцяло лично дело на докторантката. 



 3 

Приемам и подкрепям скромно формулираните приносни моменти на 

дисертацията.  

  

 Заключение: Въз основа на всичко казано смятам, че дисертационният труд на 

Йоана Петрова Павлова на тема Мястото на жената в брака  напълно удовлетворява 

заложените в закона изисквания на присъждането на образователната и научна степен 

доктор и апелирам към членовете на журито да гласуват единодушно за нейното 

присъждане. 

 

        

 

 

 

 

 

      /проф. д-р Недялка Видева/ 

 

 

 


