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Дисертацията е в обем от 230 стр., вкл. библиография на цитираните 

източници. Чистият текст е 213 стр. Библиографията е впечатляваща като 

обем, релевантна на съдържанието на дисертацията и достатъчна в изворово, 

информационно, херменевтично и интерпретативно отношение. 

Библиографията съдържа 243 заглавия на български, немски, английски и 

руски език. Всички заглавия са цитирани и използвани в текста. 

Дисертацията е придружена от автореферат и съпътстващи документи. 

Авторефератът в обем от 19 стр. стриктно следва структурата на 

дисертацията и напълно възпроизвежда нейното съдържание. В 

автореферата коректно са отразени основните приносни моменти на 

дисертацията и публикациите на автора по нейната тематика. 

Съпътстващите документи са пълни според изискванията на закона и 

другите нормативни документи, които уреждат процедурата. 

Атанаска Чолакова завършва специалност Философия в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ – Благоевград с бакалавърска ОКС през 2010 г. и магистърска ОКС 

през 2011 г. На 19. февруари 2012 г. въз основа на спечелен конкурс е 

зачислена за редовен докторант в Катедра Философия на ЮЗУ. По време на 

докторантурата е водила семинари по дисциплините История на 

философията – 19. век и Немска класическа философия. От 2014 г. е 

редактор на сп. Философия. Била е учител по философски дисциплини през 

2010-11 г. Има множество участия на международни и национални 



конференции по философия. Член е на ред. колегии и е съставител на 

сборници по философия. Има участие в научни проекти. Член е на научни 

организации. Има награди за академична дейност. 

Според мен основните достойнства на дисертацията могат да се 

групират по 4 направления: (1) концептуално метафизическо  изследване, (2) 

изграждане на конкретен историкофилософски модел, (3) цялостно 

систематизиране на Шопенхауеровата философия и (4) двупосочно 

херменевтизиране на Шопенхауеровата философия като тематичен предмет 

на фона на по-ранното Европейско философстване и като предимане, 

предвиждане и предулавяне в хоризонта на разбирането на по-късни 

феномени на Европейската философия не само в декадентски ракурс, а и 

като плурализиране на философския дискурс. 

Дисертацията е организирана в увод, 4 глави и заключение. Те са добре 

балансирани както в изследователски план, така и като изложение на 

основните идеи и методологическия подход на дисертантката.  

В рубриката „Препоръки” бих изразил желанието си да видя 

монографична публикация на дисертацията. Това ще бъде една цялостна 

работа върху философията на Шопенхауер с приносен характер за 

философската литература у нас. Крайно време е Чолакова да стане член на 

Международното Шопенхауерово общество. 

Чолакова формулира приносните моменти на своята дисертация в 5 

пункта. Те са реални и доказани. 

Дисертантката има 8 публикации по темата на дисертацията и 3 

доклада на международни конференции по темата на дисертацията, респ. 

свързани с философията на Шопенхауер. Като се има предвид, че 

дисертацията е написана и, убеден съм, ще бъде защитена в законовия 3-

годишен срок, това е една изключително впечатляваща публикационна и 

конферентна активност. Длъжен съм да добавя, че Чолакова има още 

множество публикации и участия в национални конференции по философия 

с теми, посветени на философията на Шопенхауер. За момента това я 

причислява към изключително малобройната група на стриктните познавачи 

на Шопенхауеровата философия у нас. 



Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 

Нямам съвместни публикации с дисертанта. Но имам множество 

участия на национални конференции и семинари, които сме организирали 

заедно. Имаме няколко съвместно издадени тома от поредицата Философски 

опити. Силно се надявам, че ще продължим съвместната си концептуална 

работа и научно-практическа дейност в и извън рамките на ЮЗУ. 

Като научен ръководител трябва да подчертая: всички приноси и идеи 

в дисертацията, както и нейното цялостно структуриране, разработване и 

систематизиране са авторско дело на Атанаска Чолакова. Тя е моя 

дипломантка като бакалавър и магистър по философия на Югозападния 

университет. Нейната бакалавърска и магистърска теза са върху 

философията на Шопенхауер. Дисертацията на Чолакова и нейният път към 

успешно докториране са впечатляващ пример за всички студенти по 

философия в Югозападния университет. 

Заключение: Като имам предвид фундаменталната типика на 

теоретизираната философска проблематика, успешната систематична 

разработка на историкофилософски концепт, осмислянето на неговата 

тематична специфика и неговите теоретични граници в автономен и 

хетерономен ракурс, приносните резултати на докторантката при 

философиране на проблематиката и подчертаната релевантност на текста за 

университетски четения по история на философията, убедено и категорично 

предлагам на членовете на уважаемото научно жури по защитата на 

дисертацията на Атанаска Георгиева Чолакова на тема: Пътят на 

Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята 

да я гласуват за успешно защитена, като присъдят на дисертантката 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

История на философията в професионално направление 2.3. Философия. 
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