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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Татяна Василева Петкова 

на тема: «Човешката участ в процеса на глобализация» 

за получаване на образователната и научна степен “Доктор“ 

в научна област 05.01.01. «История на философията». 

        Автор на становището: доц. д.н. Лазар Георгиев Копринаров  

 

Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и обем, 
съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с обем от 
195 стандартни страници и се състои от увод, четири глави и заключение. 
Приложеният списък на използваната литература обхваща 178 литературни 
източника на български, руски, английски, италиански и испански език. Авторите 
и изследванията, които се обсъждат и използват в дисертацията, свидетелстват за 
добрата научна осведоменост на докторантката по изследваната от нея тема. 
Авторефератът, който се състои от 36 страници, пресъздава цялостно и по 
адекватен начин съдържанието на дисертационния труд.  

Актуалност и значимост на темата: Дисертацията на Татяна Петкова е 
посветена на изключително перспективна и много навременна тема. Колкото и 
спорно да е началото на глобализацията, няма теоретични разногласия по това, че 
става дума за всеобхватен процес, чието разгръщане е с отворен край. Заедно с 
това темата е много актуална, защото глобализацията е източник и на благата, и 
на бедите в съвременния свят.  

Дисертацията е подготвена с точно очертаване на обекта, предмета, целта и 
задачите на изследването. Теоретичният фокус е поставен върху ефектите на 
глобализацията върху човешкото битие. Татяна Петкова ясно е отграничила 
„своя” предмет от изключително широките възможности, които се откриват при 
анализа на глобализацията. Докато масовите изследвания на глобализационния 
процес се насочват към неговите икономически или политически измерения, 
дисертационният труд на Татяна Петкова е посветен на относително слабо 
проучен аспект на този процес - на онези най-значими трансформации в битието 
на човека, които произтичат или се извършват в контекста на глобализацията. 
Нещо повече – голяма част от това изследване има историко-философски 
характер, което го прави изключително рядко на фона на наличните публикации 
върху проучваната тема. Татяна Петкова анализира не само глобализацията като 
наличност, но и нейната идейна предистория, което й позволява да открои 
историческия принос на философията в подготовката на съвременния 
глобализационен процес. 
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Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати, които имат 

приносен характер. Най-значимият от тях се състои във въвеждането на историко-

философския подход към глобализационния процес. Татяна Петкова разглежда 

глобализацията като исторически контекстуализирано „събитие”. Това й дава 

възможност да открои т.н. прото-глобализационни процеси, т.е. онези комплекси 

от действия и идеи, които подсказват, предизвикват, насочват към глобализацията 

в нейния съвременен вид. Само по себе си генетичното, „археологическото” 

разглеждане на глобализацията и въвеждането на понятието „прото-

глобализация” е с приносен характер. Но с това не се изчерпва неговото значение. 

Приложеният подход позволява на Татяна Петкова да изследва глобализацията в 

историко-философска перспектива. Така някои философски идеи /за 

универсалността на човека, за толерантността, за „другостта” и т.н. /, които са 

били разработвани далеч преди началото на глобализацията, придобиват нов 

смисъл, поставени в контекста на съвременната глобализация.  

Публикации и участия в научни форуми: Татяна Петкова има четири 
публикувани статии по темата на дисертацията и е участвала активно в научните 
форуми, организирани от катедра „Философски и политически науки” във 
Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Освен това тя беше също така 
част от екипите на научните проекти „Език и свята”, „Глобализация и 
толерантност”, „Жените – роли и образи” и „Границите: философски и 
политически интерпретации” , осъществявани в рамките на Философски факултет 
на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

Работа с докторанта: Като научен ръководител на Татяна Петкова мога да 
отбележа, че тя имаше да преодолява изключително много предизвикателства – да 
наваксва недостига на тематична ерудиция, да диференцира темата си, да подбере 
подходи, които са адекватни на историко-философското измерение на избраната 
тема, да „изпише” натрупаните знания по ясен, добре структуриран и достъпен 
начин, да премине границите на клишираните тези и оценки, както и да направи 
свои приноси по темата. Този процес не беше лесен, но Татяна Петкова прояви 
позитивна амбиция, трудолюбие и воля за преодоляване на срещаните трудности.   

Заключение: Представеният от Татяна Петкова дисертационен труд отговаря 
като обем и качество на изискванията за получаване на образователната и научна 
степен «Доктор». Трудът показва, че докторантката притежава задълбочени 
теоретични знания и способност за самостоятелни научни изследвания. В него са 
налице редица научни приноси, които са отразени по адекватен начин в 
справката, съдържаща самооценките на Татяна Петкова за изследването. Като 
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имам предвид това, приканвам членовете на Научното жури да дадат на Татяна 
Василева Петкова, автор на дисертационния труд  «Човешката участ в процеса на 
глобализацията» образователната и научна степен степен «Доктор» по научна 
специалност «История на философията)». 

01 юли 2012 г. 

   ……………………. 

Доц. д.н. Лазар Копринаров 
 

 


