
 1

Рецензия 
на 

дисертационен труд  на Мая Ангелова Ангелова  
на  тема: «Човекът в логотерапията на Виктор Франкл » 

за присъждане на 
образователната и научна степен “Доктор по философия“ 

по научно направление 2.3. «Етика » 
шифър 05.01.07 

 
Рецензент: доц. д-р Силвия Минева  

 
Мая Ангелова Ангелова е завършила бакалавърска и магистърска степен на 

специалност Философия във ФФ на СУ „Св.Кл.Охридси” през 2002 г. В периода 2002 -
2009 г. тя работи като учител и класен ръководител в гимназиална степен в 21 СОУ – 
София, по предметите от цикъл Философия, на английски език. От 2009 г. е зачислена 
като редовен докторант по етика към катедрата по Логика, етика и естетика при ФФ на 
СУ» Св.Кл.Охридски» и отчислена с право на защита от 1.02.2012  г.  

Предложеният за публична защита дисертационен труд на Мая Ангелова се 
състои от общо 260 стр., структурирани в увод, три глави, заключение и библиография, 
включваща заглавия на български и английски език. Рефератът, приложен към 
материалите по дисертацията е от 13 стр., в т.ч. и опис на публикациите по 
дисертационната тема. 

Общият брой на публикациите по темата на дисертацията на М.Ангелова е три. 
Две от тях: «Темата за смисъла на живота на постмодерната сцена» и «Човекът в 
логотерапията на В. Франкъл» са публикувани в сп. Философски алтернативи 2/2011 и 
Електронно списание LiterNet, 07.02.2012, № 2 (147), а третата - „Доброто като смисъл 
и смисълът като добро. Опит върху Аристотел и Виктор Франкъл”, е предоставена за 
публикация в сб. „Истината, доброто и красотата – философски прочити”, който 
предстои да бъде издаден от УИ „Св.Кл.Охридски”. 

В своя дисертационен труд Мая Ангелова си поставя за цел критическото 
изследване на етическите идеи, благодарение на които онтологичният модел на човека, 
създаден от Виктор Франкъл, заляга в основата на логотерапията като теория и 
практика, ориентирана изключително към формирането на нагласи и ценностни 
убеждения. Пътят към тази цел докторантката описва в увода на работата си като 
„снемане на нормативно-етическия профил на логотерапията”, пренебрегвано дълго 
време в иначе многобройните и популярни академични изследвания и дисертационни 
трудове, посветени на В.Франкл и неговите идеи. Във връзка с това снемане е 
формулирана и хипотезата на дисертацията, която предопределя логиката на 
изложението и изследователската методология, възприети от нейната авторка - в 
съзвучие с интуициите на съвременните хора, човекът в логотерапията е конструиран 
максимално егалитарно (с.2). Проверката на своята хипотеза Мая Ангелова 
конкретизира във вид на две основни изследователски задачи: обзор на 
антропологическия ресурс на логотерапията според етическите й импликации, и 
проследяване на „егалитаристката логика”, въз основа на която Франкъл конструира 
своя модел за добър живот като живот на самоосъществилия се човек.  

В методологичен план реализацията на тези задачи докторантката вижда като 
аналитично и критическо изследване, съсредоточено върху идеята за човека в 
логотерапията, безотносително на феноменологичните и антропологични визии за 
човека като такъв или за неговата феномеланост,  доколкото е продиктувано от интерес 
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към спецификата и значимостта на изследваното като един артефакт. Тази изначална 
методологическа заявка намира израз както в структурата на изложението, така и в 
отделните описания, анализи и коментари, съставляващи неговото съдържание. 

В структурно отношение съдържанието на дисертацията е разпределено по 
аналогия с триадичния онтологичен конструкт на човешкото битие, създаден от 
В.Франкъл, в три глави, всяка от които е разделена на три части, като първите две са 
посветени на трагичната и оптимистична триада, а третата на „високата психология”, 
както самият Франкл определя своя демократизиран модел на човека в 
противоположност на аристократизма. 

В първа част на Първа глава, озаглавена «Болният човек (съдбата и болестта)», 
са проследени и изследвани предпоставките, на които се основава Франкъловата 
„експлицитна философия на живота”: експлицитното въвеждане на logos в човешкия 
ontos и елементите на трагичната триада – болка, смърт, вина. Тяхната „трагичност” е 
описана в контекста на възгледа на Франкъл за необходимостта от обсъждане на 
човешката ситуация като „бедстващо битие”, „ битие-в-света”, т.е. „нещо субективно в 
нещо обективно”. (с.8) На тази основа М. Ангелова визира новото и различното, 
характерно за възгледа на Франкъл относно човешкия трагизъм – невротичното 
отсътъпление от „съзнанието за граничност на опита и на живота”, пренебрегващо 
факта, че болестта, неврозата, различните житейски загуби и неуспехи са неизбежни 
поради съдбовността си разновидности на страданието, което не снема отговорността 
на човека за отношението му към тях и необходимостта от помиряване с 
неравностойното положение, в което попада, когато е болен, в света на равните 
възможности, където всяко изоставане е за сметка на личното несправяне. 

Според оценката на докторантката, благодарение на  новия си подход към 
болестта като съдба и към болния като трагичен герой логотерапията се оказва една 
„щадяща терапия”, ориентирана към субективното измерение на болестта, нейното 
облекчаване, приемане, осмисляне и  изискваща теория на неврозите, която да е 
етиологически, а не феноменологически организирана, предоставяйки един 
професионален каталог на душевните разстройства (с.11-12). Тези наблюдения и 
оценки са прецизирани и аргументирани с позоваване на „Теория и терапия на 
неврозите” на В. Франкл, „Болестта като метафора” на Сюзан Зонтаг, „Логотерапия и 
християнска вяра. Еволюцията на Франкъловия подход към психотерапията” на Доналд 
Туиди, както и на съпоставката на логотерапевтичното понятие за реактивна невроза с 
разработките на болестта, предлагани от Фройд, Адлер, и психодинамичната 
парадигма, поддържана от Е.Фром и Филип Рийд. Направените сравнения насочват към 
извода за водещата роля в изследванията на Франкъл на страха и натрапливостта като 
базисни клинични прафеномени, а също и за неговата идейна близост с Киркегор, която 
е налице и в разбирането на логотерапевта за болестотворния характер на 
затрудненията около „екзистенциалния избор”, довело до артикулирането на 
ноогенната невроза като нов, псевдоневротичен синдром, породен от душевна 
непълноценност, но симптоматичен не за моралната незрялост на индивидите, а за 
„моралната разпиляност на епохата” и „нееднозначната морална атмосфера на 
съвременната култура”. (с.30) .  

Така, описвайки характерното за логотерапевтичното изследване на неврозите, 
свързано с обособяването на „неогенен синдром” като рубрика, обединяваща всички 
разновидности на духовна затормозеност, М. Ангелова представя същевременно 
логотерапията като теория, която предлага не само ново гледище за душевно болния, 
но и нова идея за самия човек. Такава е идеята, че човекът е дух, доколкото духът е 
интенционалност, сфера на автентичната екзистенция, независима от биологичния 
детерминизъм. В контекста на така разбрания дух, докторантката коментира понятието 
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за него в логотерапията като синоним на човечност и човековост, което означава да 
срещаш хора, да даваш и получаваш. Подобно схващане, според оценката на 
М.Ангелова, позволява на Франкъл да заговори за „воля за смисъл”, а не за „инстинкт 
към смисъл” или „потребност от смисъл”, защото смисълът в живота не е нещо, което 
се получава, а което се осъществява. (с.36) От това гледище предназначението на духа е 
не да снема напрежението между битие и смисъл, а да държи човека в готовност за 
изпълнение на нови задачи. Неговият интенционален заряд се разкрива в стремежа към 
света на ценностите - стремеж, който не е гарантиран нито от прекомерност, нито от 
недостатъчност, но има своята мяра в трансценденцията.  

Във втората част на тази глава – «Смъртният човек (страхът, празнотата, 
смъртта)», специфичен акцент на изложението представляват обстоятелствата, при 
които Франкъл достига до своята идея за интенцията и сред които като определящи 
редом със съчиненията на Ясперс и Адлер, са посочени и собствените преживявания, 
опит и наблюдения на логотерапевта като млад лекар и концлагерист, когато изпитва от 
първа ръка ефектите от загубата на смисъла: житейски нихилизъм, самоубийство и 
апатия, провокирани от чувството за празнота и безнадеждност. Увлекателно и 
убедително М.Ангелова описва този личен опит и наблюдения, които служат на 
Франкъл да постави диагноза на съвременната му действителност, родствена отчасти с 
философията на живота, отчасти с езистенциализма, без да се извежда пряко от тях – 
благоденстващите общества са болни, обзети от ужаса на тоталната свобода, на който 
ги обричат прекалената морална облекченост и интенционалният неуспех вследствие 
на «екзистенциалния спад», стимулиран от липсата на ясните морални ангажименти на 
дълга и служенето.  

 Анализирайки оценката на Франкъл за съвременната култура, авторката на 
дисертацията  не пропуска да открои нейното различие и оригиналност в сравнение с 
песимистично-нихилистичния патос на доминиращите по това време рефлексии на 
европейския нихилизъм върху смисъла на живота и културната съдба на модерното 
общество, създадени от Киркегор, Ницще, Камю, Сартр, и получили своя последен 
израз в ироничния пост-атеизъм на постмодерните. Тази разлика докторантката вижда в 
нетипичното схващане на Франкъл относно източника на масовия «екзистенциален 
вакуум»(с.45) - не илюзорността на абсолютните цели и ценности, а хипертрофията на 
консумативното отношение към живота. Подобна визия за културната ситуация на 
обществото, според М.Ангелова, превръща повече от всичко друго логотерапията в 
критическо начинание, насочено срещу доктринерите на епохата, сред които са и 
представителите на психоанализата, индивидуалната психология, бихевийоризма и 
екзистенциализма, насърчаващи процъфтяването на нихилизма, вместо подпомагащи 
човека в неговото самоосъзнаване като отговорен и самоотнасяне като съвест. 

 Самоосъзнаването и свързаните с него понятия, чувства и състояния, от друга 
страна, е последният елемент в трагичната триада на логотерапията, на който е 
посветена третата част от първата глава на дисертацията: «Виновният човек (идеалният 
аз и провалът)». В нея Франкъловите понятия за вина и провал са описани като 
придаващи ново измерение на трагизма на човешкото битие вследствие на 
раздвоението между реално и идеално поради неудовлетворението, което човек изпитва 
от невъзможността дължимото да догони наличното.   

За разлика от Фройд, Юнг и Маслоу, Франкъл, според наблюдението на М. 
Ангелова, не настоява на необходимостта от снемане на напрежението, породено от 
полярността на «е» и «трябва», което може да изведе човека на пътя на безметежността, 
самодоволството и безконфликтността, но не и на смисъла. Напротив, това напрежение 
има положително значение, доколкото житейската драма, която предизвикват  задачите 
и изпитанията, поставяни пред индивида от външния свят, предоставят на мозъка 
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необходимите стимули за неговата активност, осигуряват му непрекъснато духовно 
напрежение. Следователно е по-добре да се обича, отколкото да се отрича. В тази 
стоическа ориентация на логотерапията докторантката открива нейната съществена 
отлика не само от психоанализата, но и от всички останали модерни  «технологии», 
утвърждаващи в позитивистки дух необходимостта от елиминиране на напрежението и 
конфликта, интерпертирани като грешка и дефект, а произтичащото от тях страдание – 
като атрибут на невежеството. На тази основа М. Ангелова дефинира като «голям грях» 
на рационализма «премълчаването или недовиждането на факта, че човешката реалност 
не е механизъм, подлежащ на планирани подобрения» (с.69-70) и откроява като 
предимство на логотерапията разбирането за необусловеността на грешките, провалите 
и свързаната с тях вина от някакво неясно и неизвестно минало или втъкани в 
историята на аза-а координати, защото са  «авторски, интимни артефакти», които се 
съпровождат от «съзнание за вина», от отношението на човека към своята вина като 
нещо, което подлежи на наблюдение и осмисляне. Нещо повече, в перспективата на 
логотерапията, стресът, вината, дискомфортът, който предизвиква осъзнаването на 
провала и грешката, се оценява като спасителен за човешкото достойнство и 
автентичност. Тази перспектива насочва дисертационното изложение към паралела на 
логотерапията с постмодерната етика на Бауман, в която ценности, идеали, 
дълженствуване са начала и критерий на човешкия самосъд, а моралната отговорност 
се определя през стандарта на светостта. Пресечната точка на двете концепции 
Ангелова разпознава в понятието за отговорност, доколкото и двете утвърждават 
непрактичния характер на моралната практика и неизбежното напрежение между 
емпирия и високи морални стандарти. Разликата между тях се оценява от 
докторантката в полза на логотерапията заради това, че в нея категорията смисъл на 
живота се поставя по-високо от морала, основан на грижата за другия, който води до 
«истерия на вината», защото предполага съзнанието, «че не си длъжен, но и че никога 
не си на нужната висота.»(с.77). В същата връзка имам следните въпроси към авторката 
на дисертацията:  

1) Достатъчно основание ли е наличието на съзнание, че никога не си на 
нужната висота, за приравняването на понятието за грижата в постмодерната етика до 
нарвствен идеал предвид изконния смисъл и функция на нравствения идеал, като 
визиращ идея за съвършенство, респ. абсолют и следователно корелиращ с представата, 
че идеалите са идеали, когато остават такива, т.е. неосъществими, но необходими, 
защото задават посока на живота ни? 

2) Как следва да се коментира едно съзнание, че никога не си на нужната висота, 
в светлината на логотерапевтичното схващане за значимостта на духовното 
напрежение, предизвиквано от полярността на реално и идеално, на «е» и «трябва», 
коментирано в дисертацията на с. 64  - 66, като положително, необходимо и естествено, 
което не подлежи и не трябва да подлежи на снемане?  

Както в първата, така и във втората глава на дисертацията изчерпателно и 
последователно са представени специфичните понятия, характерни за оптимистичната 
триада в логотерапията: свобода на волята, воля за смисъл, смисъл на живота, всяка от 
които се коментира в обособена със съответно подзаглавие част от главата. В първата 
от тях – «Упорстващият човек (свобода на волята)», основен предмет на изложението е 
триизмерната схема на човека, предложена от Франкъл, която включва тяло, психика и 
дух като «висше измерение» заради широкия си обхват, а не в морално-религиозен 
смисъл. Специфичното разбиране за вградеността на духовността в човешкото битие, 
според коментара на М.Ангелова, е причината, от една страна, Франкъл да разглежда 
свободната воля не като автономия на самосъздаването или стожер на личната 
идентичност, както я схващат екзистенциалистите, а като поток на интенциите, който 
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сочи навън, към някого или към нещо и предполага «отвореността» на духа към света. 
(с.91-92). От това гледище единствен противник на човека е съдбата, но тя е и условие 
на неговата свобода, доколкото е собствена, уникална и неповторима. Следователно 
свободата в логотерапията, заключава М.Ангелова, не е самоуправление в кантиански 
или фройдистки смисъл, а преди всичко различният избор, който прави един човек при 
условия, които са еднакви за много други хора. 

 Перспективата на «ноологичното» измерение като неприкосновена зона на духа, 
докторантката очертава на фона на задочната Франкълова полемика с фройдизма, в 
която сред най-силните доводи се нареждат личните свидетелства на логотерапевта 
като лагерник в Освиенцим за значимостта на дистанцирането от съдбовното 
страдание, изискващо героична съпротива и упорство от страна на духа. Специално 
внимание в тази част на изложението е отделено на анализа на «темпоралната нагласа» 
като рещаващ фактор на свободата.  Нейното значение е обяснено в контекста на 
парадоксалното намерение: логотерапевтичният лечебен метод, основан на 
ирозинизирането на страха и надхитрянето на отчаянието  с цел отклоняване от 
безнадеждността, от прекомерното фокусиране на вниманието към симпотма. 
Възможността за подобно отклонение, както и ярките примери за упорство на духа в 
концентрационните условия са представени като неоспорими основания на 
Франкъловото убеждение, че не всички морални претенции са фалшиви, както смята 
Фройд, и че алтруизмът, макар и рядко срещан при екстремни условия, е неподправен, 
т.е. недетерминиран социално, биологично или психически и представлява кулминация 
на свободата и екзистенцията, зад която не стои никакво научаване или социализация. 
Това означава, че нравственото, доброто е непланируемо и непредсказуемо.  

Ирационалният прочит на алтруизма в логотерапията,  е следваща, поредна 
категория, заради която докторантката се обръща отново към постмодерната етика, за 
да приведе оценката на Бауман за самия Франкъл като изразител на онова, което е 
важно за реалните морални агенти – за емпиричните мъже и жени. Редом с тази оценка 
М.Ангелова дава и своята оценка и извод: 

«...Франкъл «прави» психотерапия, която фаворизира идеята за духовна 
«личност», без да прецизира технически нейните условия. Свободата, както и 
отговорността, са логотерапевтично ирационализирани, което за Франкъл има смисъла 
на основаване на такова човекознание, което не разпознава човешкото през изискването 
за рационално знание и универсално действие». (с101) Възможността за подобно 
ирационализиране дисертантката обяснява със специфичната представа на 
логотерапевта за съдбата и фактичността не като антитези на свободата, а като условия, 
необходими за осмислянето й с оглед на тяхното изстрадване.  

Воля за смисъл е понятието, дискутирано във втората част на втора глава, като 
обозначаващо движещата сила на само-трансцендиращия се човек, чиято духовна 
активност се доминира от съпротивата срещу екзистенциален вакуум по пътя на 
самотрансцендирането, в което Франкъл вижда алтернатива на сублимацията. Неговата 
алтернативност се състои в това, че то не е терапевтичното име на някаква всеобща 
кауза, защитен механизъм или състояние на апатия, атараксия, покой и недосегаемост, 
а «пребиваването в нескочаема «среща» със света, поддържане на екзистенциалното 
напрежение» (с. 107) В схващането, че подобно екзистиране означава да се търси 
важното, а не полезното в ситуацията, М.Ангелова фиксира главната причина за 
поемането от логотерапията на аксиологически курс като възприетия от М. Шелер в 
«Порядъкът на сърцето», т.е. ирационален и релативистичен, доколкото ситуационира 
ценностите  като такива, които се «виждат», а не се правят. Същественото в случая, на 
което се спира обстойно докторантката, е, че обвързването на ценност и ситуация 
отразява «егалитаризирането на ценностния свят» (с.111), а стремежът към «високите» 
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хоризонти на ценностното царство изисква биване-в-отговорност, на което  е посветена 
последната, трета част на втората глава от дисертацията. Освен със сериозността на 
смирението, самодисциплинираност, самоудържане, овладяване на всякакви 
ресантименти, така разбраната отговорност кореспондира с дълга към смисления 
живот, «в който решаващо е чувството, че е направено всичко по силите във всяка една 
ситуация».(155) Така се стига до извода, че дълженствуването в логотерапията  е 
съчетание от чувство и дисциплина, а смисълът – нещо повече от битието, защото 
представлява процес, усилие, активност според възможностите на личността и 
ситуациите. 

 За разлика от първите две глави, в които изследователският интерес е насочен 
към визията на Франкъл за това какво човекът е и какво трябва да бъде, в третата 
изложението се концентрира върху практическите следствия на логотерапевтичната 
конструкция  на «човешката природа». Тези следствия се оценяват от М.Ангелова в 
переспективата на ценностите на либералната демокрация и завишената 
чувствителност на съвременните хора към ценностната неприкосновеност, 
автентичността и различието. В контекста на модерните борби за признание и 
модерната публичност, на чиято сцена се разиграват те, докторантката определя 
екзистенциалния анализ на В. Франкъл като утвърждаващ принципа на 
егалитаристкото признаване на ценностното равенство за сметка на постиженията, 
които предполагат някакво превъзходство или отличие. В снемането на изискването за 
изключителност и съвършенство в полза на ценността и смисъла на човешкия живот, 
независимо от социалната и общочовешката му значимост, М.Ангелова припознава 
най-съществената черта на демократичния хуманизъм на Франкъловата концепция за 
човека. Това наблюдение заляга в основата на нейните изводи за ролята и мястото на 
логотерапията като модел на човешкото съществуване, свързващ и «помиряващ» 
различните екзистенциални проекти посредством разбирането за безусловната 
значимост на живота и уникалността на индивида, който постига добър живот чрез 
бунт или смирение в зависимост от участта си, а не от личността си. Подобно 
разбиране означава, че «всяко съдене в термините на стандарта и нормата е 
посегателство върху уникалността на личността», за разлика от коректното отношение 
към нея, изключващо «всяко редукционистко омаловажаване на личността» (с.184).  
 Така описаната в дисертацията терапевтична етика на логотерапията разкрива не 
само характерния й професонален морал, но и позицията й на отхвърляне и отказ от 
всякакъв аристократизъм, заемана от нея спрямо други психологически школи и 
направления, в частност спрямо Фройдовата «пуританско-аристократична ориентация», 
както я нарича Е.Фром, утвърждаваща оценяването на частното и единичното чрез 
универсалния идеал на една или друга героична култура. От това гледище 
психотерапията, настоява авторката на дисертацията, не е сфера на елитарни проекти, а 
на масово потребление, логотерапевтът не е месия, разкриващ далечни хоризонти пред 
личността, а спасител, който «връща изгубената душа обратно към нейните най-близки 
и най-свойствени жизнени траектории».(с.225-226) Логотерапията, заключава 
М.Ангелова в самия край на изложението си, постулира човека като Homo Patens, което 
означава, че уникалността, в крайна сметка, е страдание, а отговорността – негово 
осмисляне и приемане и следователно, задача на човека е не да се самонадскача, а „да 
успее да подреди в разумен ред проблематичността, болката и направеното зло.”(с.246).  
 Като цели и изложение дисертационният труд на М.Ангелова е посветен на една 
извечно актуална тема и проблем – човека като живот и смисъл според техния 
специфичен прочит в логотерапията на В.Франкъл на фона на емблематичните за 
човекознанието на модерността и постмодерността представи. На пръв поглед 
дисертацията принадлежи към рубриката на историко-етическите изследвания предвид 
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нейния конкретен обект и предмет – логотерапията и нейните антропологически 
постановки. В действителност, както съдържанието, така и изследователските 
резултати на дисертационния труд на М.Ангелова надхвърлят далеч тази парадигма, 
като предлагат паралелно с анализа на логотерапията като едновременно философски, 
медицински и популярно-религиозен конструкт, и многопланов, калейдоскопски обзор 
и оценки на емблематичното за състоянието и развитието на европейските идеи за 
човека, смисъла и ценността на неговия живот в модерната и късномодерната епоха. 
Разбира се, това би било невъзможно без задълбоченото, сериозно и детайлно 
познаване както на собствените история и категории на логотерапията, така и на 
различните концепции, които доминират човекознанието през тези епохи. В 
дисертацията си М. Ангелова демонстрира  по убедителен и оригинален начин 
изключително добро, проникновено познаване отблизо не само на философията на 
живота, екзистенциализма и постмодерната етика, но и на различни психологически 
направления и школи като психоанализата, инидивидуалната психология, 
бихейвиоризма и др. В съчетание с четивния, изразителен и арстистичен стил на 
изложението това познание представлява ценно и полезно изследователско постижение 
с безспорни приноси както в научен, така и в образователен план. Такива именно 
приноси редом с актуалността на темата, респ. обсъжданата в дисертацията 
проблематика, са различната и оригинална интерпретация на логотерапията, 
ориентирана  в противоположност на популярните й, най-вече приложни трактовки, 
към критически анализ на логотерапевтичните идеи за човека не от позицията на една 
или друга етическа традиция, а според тяхната функция и значимост на фундамент за 
създаване и развитие на една екзистенциална етика. Нещо повече, в похвалния стремеж 
към реабилитиране на етическото начало и последици като определящи успеха и 
актуалността на логотерапията в частност, на психотерапията въобще, Мая Ангелова 
осъществява успешна и последователна ревизия на тривиалните, едностранчиви 
нагласи по отношение на логотерапевтичния модел на човека. Тази ревизия  е 
реализирана последователно и аргументирано в хода на цялото изложение в посока на 
преосмисляне и преоценяване на Франкъловия конструкт за човека като оригинален и 
ефективен не заради родство с банални представи за смисъла на живота, а заради 
откриването на скрития смисъл, който могат да имат от една страна, болестта, 
страданието, провалът, вината като предизвикващи, насочващи, осмислящи човешките 
усилия, стремежи и постижения, а от друга - всяка човешка личност като уникална, 
неповторима благодарение на своята воля за смисъл. 

Във формален план дисертацията щеше да спечели още повече откъм четивност 
и прегледност, ако авторката не беше възприела различен от най-често използвания и  
подходящ за дисертационни текстове стандарт за цитиране и позоваване с оглед на 
читателското удобство, отдавайки предпочитание на стандарта, характерен за 
изследателски текстове с по-малък обем  и подходящ повече за публикации в 
периодични издания, отколкото за текстове с обема и обхвата на едно дисертационно 
изследване.  

В заключение, предвид изброените и описани достойнства на дисертационния 
труд препоръчвам на журито по защитата на дисертацията да присъди на М.Ангелова 
научната и образователна степен „доктор”. 
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