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Валбона Муча e завършила висше педагогическо 
образование в държавен университет „Александър Джуван” в 
гр. Елбасан, Албания. Тя надгражда своето образователно 
развитие с магистърска степен, към Философски факултет на  
Софийски университет  „Св. Климент  Охридски“.  

Професионалното развитие на дисертанта преминава през 
различни  сфери, всяка от които е свързана с изследователски и 

научни интереси, заявени с представената дисертация.  
Валбона Муча придобива опит и умения като учител по 

психология, преподавател по социология на комуникациите, за 
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да достигне до преподавател по социология в университета, 
който е завършила в гр. Елбасан- Албания. 

Нейното развитие е явно доказателство за постоянен 

научен интерес към социологическата и психологическата 
проблематика. Тя проявява определен стремеж за навлизане в 
сферите на научната и преподавателската работа.  

През месец октомври 2009 година Валбона Муча е 
зачислена като задочен докторант към катедра Социология,   
Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр.  Благоевград.  

Представеният дисертационен труд се ангажира с 
изследването на сложна проблематика, свързана с трудна, 
многоизмерна и актуална област. Проблемът, на който е 
посветен изисква  различни  нива на анализ и интерпретация.  

Безспорно е наличието на собствена позиция при 

реализирането на изследователските и научните задачи, които 
Валбона Муча си е поставила, следва и разрешава от 
общотеоретично до конкретно равнище. Това определено е 
една нешаблонна и съдържателна работа.  

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, 

заключение, библиография и четири приложения. Отделните 
моменти, чрез които се разгръща  изследваната материя следват 
стриктно избрана  концептуална схема.  

Теоретичният материал е ситуиран по начин чрез който 
се защитава едно цялостно теоретично и методологическо 
виждане. Всички слоеве, които присъстват в отделните части на 
труда присъстват различни слоеве – теоретичен, емпиричен и 
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конкретно-изследователски са обединени в по-голямата си част 
органично.  

Отделните глави включват ключови тези и понятийни 

експликации за визираните проблемни кръгове, които са 
подробно изведени.  

Целта на   представената  дисертация е цитирам:  

… да се разкрие феноменът „ домашно насилие над 

жените“ с неговите  основни форми на разпространение,  
физически, психически и социално-икономически последици,  

както и да предложи  стратегии за предотвратяването или 

минимизирането на случаите на насилие и дискриминация. 

Достойнство на авторовата работа е използването на 
възможностите на очертаната теоретична рамка за задаване на 
собствена перспектива.  

Във връзка с целта на дисертацията си Валбона Муча  
решава следните задачи:  

 - идентифицира гамата от повтарящи се форми на 
насилие, упражнявано в семейството; 

 - разкрива  злоупотребата според представата на 
жените и в какви обстоятелства; 

 - очертава стратегията, която използват жените, за да 
прекратят насилието, или да намалят неговите последици; 

-  посочва последствията от насилието за жените, 
децата, семейството и цялото общество; 

-  идентифицира отношенията на жените към техните 
насилници и насилническите отношения; 
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 - определя  социалните ограничения, които лишават 
много жени от равенство с мъжете в частната сфера. 

-    изследва  законовото пространство в социалната 
област, особено в сферата на домашното насилие, упражнявано 
над жените, свързано с тяхната защита; 

-    посочва структурите и отговорните институции, както 
и партньорите, които работят за минимизиране на изследвания 
феномен. 

Поради липса на достатъчно литература за изследвания 
феномен, освен показването, предотвратяването и 

намаляването на насилието, друга задача на дисертацията е  
и  обогатяването на литературата по тази тема. 

Анализът преминава от изследването на насилието в 
семейството и неговите форми  и последици в теоретичен план 

през отразяването на насилието над жените в публичното 
пространство  и достига до законодателните проблеми при 

преодоляването на феномена „ домашно насилие“.  
Особен интерес представлява отразяването на грешките, 

допускани при отразяването на домашното насилие в медиите и 

по-конкретно в албанските медии, както и направения медиен 

мониторинг на пресата.  
Изводите, до които  достига авторът са свързани с 

търсене на ефективни модели на поведение от ситуативно 
естество.  

Дисертацията има сравнително завършен и цялостен 

характер.  
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Докторантът демонстрира: 
 

- информационна осведоменост и умение да обвързва 
теоретичните и емпирични нива на изследването; 

 

-  способност да формулира интересни изследователски      

хипотези; 

 

- познаване на проблема в дълбочина.  
 

Прави добро впечатление начинът по който е 
структурирана дисертацията, както и от  очертаването на  
своеобразни пластове на анализ и интерпретация.  

Изследователският интерес е насочен в направления, 
които разкриват възможности за и социологическа 
интерпретация.  

Едно от стойностните места в този труд представлява 
интерпретацията на емпиричните данни. Трябва да се отбележи 

непосредственото участие на дисертантката в направените 
изследвания, което й позволява евристична интерпретация на 
събраната информация.  

Дисертацията е доказателство, че нейния автор упорито 
преследва и постига целите, които си е поставила. 

Изследователските процедури са извършени коректно и 

върху достоверен материал. Използван е комплексен 

емпиричен инструментариум.  
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Апаратът на дисертацията е надлежно описа в 
съответствие с изискванията.  

Приветствам начина по който са избрани и представени 

приложенията към дисертационния труд. 

В дисертацията са изведени интересни хипотези относно 
стратегиите и решенията на изследвания социален факт. По 
разбираеми причини някои от тях са по-скоро очертани, 

отколкото детайлно разработени.  

Извеждането на различни структурни нива, а също така 
различни източници на информация водят до съчетаване на 
конструкции с различно качество. 

Дисертационният труд се нуждае от редакция на места. 
Естествено не е възможно подобна  проблематика да бъде 

обхваната напълно, но не такава е и авторовата претенция. 
Авторефератът е изготвен така, че да отразява в 

достатъчна степен съдържанието на работата.  
Приносите са представени с необходимата прецизност.  
Публикациите по темата  отговарят на изискванията. 
Бих искала да споделя, че Валбона Муча се постара да 

изпълни формалните и неформалните изисквания по време на 
нейната докторантура.  

Стриктност и изпълнителност – така най-общо мога да 
определя нейната работа. 

 Нямам общи публикации с докторантката. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основание на постигнатото в 
теоретичен и  практикоприложен план, препоръчвам на 
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уважаемото научно жури да присъди на Валбона Муча 
образователната и научна степен „доктор“ по научната 
специалност 3.1. Социология. 

 

 

 

 

 

 

 

2  .Х. 2013 г.      Член на жури: 

Благоевград    (доц. д-р Мария Серафимова) 
 
 


