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Представената дисертация на Нели Стефанова е посветена на 

интердисциплинарен проблем, който изисква сериозна професионална подготовка 

по проблемите на науката реторика  и достатъчна информираност на авторката по 

проблемите на съвременната история на света като цяло и конкретно на Република 

Италия.  

Дисертацията на Н. Стефанова привлича вниманието, първо, с мотивацията 

на авторката да се заеме с такава сериозна задача. Второ, тя привлича вниманието 

със значителната литературна и изворова основа,  с цивилизования подход към 

делата и творчеството на определена група автори, пряко свързани с цивилизацията 

на ХХ в. и с изключителното наследство на древни и по-съвременни мислители и 

творци.  

Трето, дисертацията има стройна, добре обмислена и реализирана 

структура, в която всяко водещо или второстепенно заглавие се мотивира от 

докторантката. Тя има сериозна теоретическа подготовка, работи с голямо 

количество литература от италиански автори, по всеки проблем и въпрос тя 

изразява уважение към българските автори, вкл. и на нейните преподаватели в 

Софийски университет, които имат сериозни научни изследвания. 

Четвърто,  докторантката борави с умение  и с примери от наследството на 

древни и съвременни теоретици, философи и политолози по въпросите на 

човешкия опит в общуването между хората, в политиката като система на 

властване и в умението на големите личности да утвърдят своето присъствие в 

политическия живот със своите публичните изяви. 



Пето, във всяка част от дисертацията Н. Стефанова отразява полемиката 

между специалистите, общото и особеното в теоретическите изследвания на 

италиански, български и други автори. Това според мен е сериозен дивидент за 

авторката. 

Шесто, изложението на докторантката е живо и интригуващо, написано на 

литературен български език. Тя анализира факти и конкретни примери, поставя 

въпроси и намира отговорите, за да направи в края на всяка глава или част от глава 

своите синтезирани изводи. 

Седмо,   всички исторически факти, използвани в дисертацията отговарят на 

реалностите, признати от историческата наука. Стефанова не влиза в излишни 

подробности. Тя не спазва историческата последователност за кризата на І-та 

република в Италия, но съумява да отрази най-важните характеристики на самата 

криза, на външните факторите, оказали влияние върху нея и на нейните прояви.  

Осмо, поставените от докторатката цели на изследването са изпълнени по 

най-добър начин. Тя умело използва натрупаните в Италия знания и резултатите от 

личните анкети и квалификации. 

Предвид високото качество на дисертацията и нейните сериозни научни 

приноси, предвид показаните лични качества на авторката като изследовател и 

анализатор, с пълно убеждение ще гласувам на НЕЛИ ГЕОРГИЕВА 

СТЕФАНОВА да бъде присъдена ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА 

СТЕПЕН “ДОКТОР”. 
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