
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Антоанета Николова, член на научното жури 

относно дисертационния труд на Гергана Миткова Найденова 

на тема „МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБЩЕСТВО: ТЕОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВИ. КОНЦЕПЦИИТЕ НА ЧАРЛС ТЕЙЛЪР И ДЖОН 

РОЛС” 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

По професионално направление – 2.3 Философия 

Научна специалност – Социална философия 

 

1. Данни за дисертацията и автореферата 

 Представеният дисертационен труд е с обем 179 страници и се състои 

от увод, четири глави, заключение и библиография. Библиографията 

включва 94 литературни източника, от които 71 са на български език и 23 са 

на английски и руски. 

 Дисертацията е структурирана прецизно и обмислено. 

Последователността на главите е логически издържана. Структурата на 

всяка отделна глава е детайлна и оригинална.  

 Обоснована е актуалността на темата. Ясно са формулирани 

проблемната област, обектът, предметът и основната теза на изследването, 

откроени са целите и задачите. Източниците на изследването са осмислени 

прецизно, като са разделени на: първични източници: свързаните с темата 

произведения на анализираните автори; коментаторска литература върху 

тези творби; произведения на автори, развиващи сходни тези; становища на 

политически лидери, публицистични материали и политологически 

анализи. Това детайлно осмисляне придава теоретическа и практическо 

приложима плътност на изследването. 

Използваната методология е прецизно посочена.  



 Авторефератът съдържа 24 страници. Представя достатъчно 

съдържателно основните тези в изследването, ясно откроява изводите и 

приносните моменти, дава сведение за публикациите. 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Основна теза на изследването е, че „въпреки предизвикателствата от 

последните години“, довели до криза на мултикултурализма, 

„мултикултурните общества имат перспектива за съвместно съжителство“. 

За да обоснове тезата си, докторантката разглежда обстойно два основни 

теоретични модела за мултикултурно общество – тези на Чарлз Тейлър и 

Джон Ролс, като анализира и възможностите за тяхната практическа 

реализация. 

Структурирането на главите следва логиката на задълбочено теоретично 

анализиране от една страна и търсене на практическа приложимост и 

осъществимост на анализираните тези от друга. 

Първа глава извежда основните моменти в комунитаристкия подход към 

мултикултурализма въз основа на детайлно и задълбочено анализиране на 

възгледите на Чарлз Тейлър, като откроява понятето „идентичност“ и идеята 

за връзката между индивида и обществото. 

Втора глава представя мултикултурализма в перспективата на 

либерализма въз основа на творчеството на Джон Ролс, като обръща 

специално внимание на концепцията за справедливостта. 

Трета глава прави сравнителен анализ на двата разгледани модела. 

Четвърта глава анализира проблемите и предизвикателствата, пред които 

е изправено съвместното съжителство на разнородни културни, и търси 

перспективи за решаването им. 

Анализите, изводите и обосновките са направени прецизно, задълбочено 

и обстойно. Авторката умело борави с категориалния апарат и стриктно се 

придържа към разглежданата тема. 



3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Докторантката успешно е осъществила заявените цели и задачи. 

Приемам валидността на посочените от нея приноси. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията и автореферата 

Гергана Найденова има четири публикации по темата, представени в 

три сборника и едно електронно списание.  

Авторефератът отговаря на изискванията за обем и съдържание и 

адекватно представя тезите, съдържанието, основните резултати и приноси. 

 

5. Критични бележки 

Смятам, че изследването е коректно, прецизно и издържано в добър 

академичен дух. 

 

6. Заключение 

Дисертационният труд на Гергана Миткова Найденова отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за неговото прилагане  и Условията и реда за 

придобиване на научна и образовтелна степен „доктор“ в ЮЗУ. Той е 

изпълнен прецизно и задълбочено, тезите са добре защитени, налице е 

способност за научно-изследователска дейност, самостоятелност на 

мисленето, научна смелост и критичност. Ето защо предлагам на 

уважаемите членове на научното жури да вземат положително становище за 

присъждане на Гергана Миткова Найденова на научна и образователна 

степен „доктор“ по професионално направление – 2.3 Философия, научна 

специалност – Социална философия. 
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