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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Недялка Игнатова Видева, преподавател в Катедрата по логика, етика и естетика на 

Философски факултет, СУ „Кл.Охридски”, член на научното жури за присъждане на 

образователната и научна степен доктор, научна специалност Етика за дисертационния труд 

на Мая Ангелова Ангелова на тема  

Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл 

от доц. д-р Недялка Видева 

 

 

Становището, което представям като научен ръководител на докторантката, има за цел 

да представи не толкова текста на депозирания за защита дисертационен труд, колкото 

да обърне внимание върху процеса на неговото изготвяне. В самото начало искам да 

подчертая, че текстът, който Мая Ангелова за вътрешна защита е изцяло самостоятелно 

дело. Тя предложи предмета на изследването си, а по-късно, след като направи преглед 

на източниците и критически преоцени различните възможни варианти, предложи 

промяна на темата и сега тя е формулирана като Човекът в логотерапията на Виктор 

Франкъл.  Текстът е насочен към обособяването на специфичния модел на човека, 

експлициран в работата на Виктор Франкъл. Основният проблем, който стои в центъра 

на тази работа е конструирането на човешката природа в логотерапията и начина, по 

който тя се съотнася с намирането на уникален смисъл в живота, с решаването на тази  

първостепенна задача на човешкия живот. 

Работата на Мая Ангелова е подчинена на изясняване на основната хипотеза, изказана 

от авторката – откриване и обясняване на връзката между етическия идеал на 

логотерапията и политическия и морален контекст на културата на правата, равенствата 

и толерантността: човекът в логотерапията е конструиран максимално егалитарно; 

достойното и значимо биване-човек е разработено извън модела на радикалното 

поляризиране „ниско-високо” и се смята за осъществено при минимални условия и 

усилия. Доказването на тази хипотеза определя и задачите, който Мая Ангелова си 

поставя. Тя ги формулира по средния начин: 

1. „да се обхване и систематизира антропологическия ресурс на логотерапията от 

гледна точка на нейните етически импликации 
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2. да се покаже „егалитаристката” логика, с която Франкъл постига достъпност и 

инклузивност на своя идеал за съществуване (добрият живот, осъществилият се 

човек), или да се отговори на въпроса как се конструира „човешка природа“, в 

която ниското и високото, „е” и „трябва”, се срещат в средината на обикновения, 

непретенциозен човешки живот, обещавайки заслуги и самоосъществаване там, 

където при друг, по-строг режим на измерване на добруването, би била 

идентифицирана единствено посредственост.” 

Мая Ангелова има едно основно качество – тя умее да структурира текста си съобразно 

с поставените задачи, да го „ограничава” и да не му позволи да отклони в неочаквана 

посока предприетото изследване. Например, тя се отказва от това да се занимава със 

самото понятие за нормативна етика и категорията добър живот. 

Едно от достойнствата на предлагания текст е свързано с умението на дисертантката да 

си дава ясна сметка за методите на изследване, които използва. Затова и тя много точно 

определя подхода си като аналитичен и критичен, тъй като тя не описва природата на 

човека в концепцията на Виктор Франкъл, а се опитва да открои функцията й в 

логотерапията. Този подход може да се квалифицира и като историко-философски.  

Аз няма да се спирам на структурата на дисертацията, на задачите и достигнатите  

резултати на отделните части. Това ще направи сама най-добре авторката в нейното 

представяне. Рецензентите компетентно ще преценят достиженията и степента на 

реализираност на поставените цели. Това, което искам да отбележа е много добре 

промисленото и затова логически издържано разгръщане на изследването. 

Мисля, че е необходимо да кажа накрая, че Мая пише много добре. Езикът и е 

експресивен и понятийно овладян. 

Заключение:  Предложеният от Мая Ангелова дисертационен труд на тема Човекът в 

логотерапията на Виктор Франкъл е лично дело. Той притежава необходимите 

теоретични достойнства, изискуеми от Закона и затова убедено приканвам членовете на 

журито да й присъдят единодушно образователната и научна степен доктор. 

 

 

        

 

       /доц. д-р Недялка Видева/   


