
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Анна Бeшкова, член на научното жури 

относно дисертационния труд на Пеце Трифуновски 

на тема „Социалната философия на Алвин Тофлър“ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

по професионално направление – 2.3 Философия 

Научна специалност – Социална философия 

 

 Декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с дисертанта, както и че нямам 

частен интерес, който би могъл да влияе върху безпристрастното и 

обективно изпълнение на работата ми като член на журито по тази 

процедура.  

 

1. Информация за дисертанта 

 

 Пеце Трифуновски е роден в гр. Битоля, Северна Македония. 

Магистър е по философия от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Задочен 

докторант е на същия университет. Работи като учител в родния си град. 

 

2. Данни за дисертацията и автореферата 

 

 Дисертацията е с обем от 178 страници. Библиографията включва 101  

авторски източника и 28 сайта на организации и предприятия. 

 Авторефератът предава адекватно съдържанието на дисертационния 

труд.  

 

 

 



3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

 

 Тема на дисертацията е социалната философия на Алвин Тофлър. 

Още в началото искам да отбележа, че Пеце Трифуновски предлага 

интересен и нестандартен изследователски подход към темата, като 

представя възгледите на Тофлър от позицията на настоящето чрез 

подробен прочит на едно от основните произведения на мислителя. По 

този начин той има възможност да направи преценка на адекватността на 

идеите му и да разсъждава върху обширен кръг от проблеми, касаещи 

социалния отзвук от съвременното развитие на технологиите. 

 Положително впечатление прави и опитът на дисертанта да открие 

някои от източниците, използвани от самия Тофлър в произведението му, и 

да вземе отношение към идеите, изказани в тях. 

 Определението на сегашната ситуация като „след-шоково състояние“ и 

произтичащият от това анализ също са сред постиженията на дисертанта. 

 Структурата на дисертацията е добре обмислена. Тя се състои от увод, 

три глави и заключение. 

 Първа глава е посветена на анализ на разбирането за новост и промяна, 

разглеждат се възгледите на Тофлър за естеството на промените, на които е 

подложено съвременното общество, и се прави удачен опит за анализ на 

отношението към тях от днешна позиция. 

 Във втора глава се представят футуристичните възгледи на Тофлър, 

като се прави аргументирана оценка на тяхната правомерност. 

 В трета глава се анализира отзвукът от  промените в три сектора на 

общественото развитие – пазар, образование и семейство. 

 Заключението обобщава не само изводите от трите глави, но 

обосновано извежда и убеждението на докторанта, че бъдещето се гради 

днес и по-доброто разбиране за това, което би могло да ни очаква, ще ни 

даде възможност за по-пълноценно живеене в настоящето. 



4. Критични бележки 

 

 Дисертационният труд на Пеце Трифуновски търпи и някои критични 

забележки, които бих отправила като препоръки и насоки за по-нататъшно 

изследване: 

1. Въпреки че изборът на едно произведение, чрез което да се 

представи социалната философия на Тофлър, до голяма степен е 

защитен, дисертацията би спечелила, ако имаше по-обхватен анализ 

на начина, по който идеите на мислителя се разгръщат и в 

следващите му произведения. 

2. Анализът на съвременната ситуация е осъществен достатъчно 

прецизно, но са използвани интернет източници, отнасящи се 

предимно до САЩ и Западна Европа. Ползотворно би било да се 

представи състоянието на поставените интересни проблеми, както и 

отношението към тях, на Балканите, особено в страните, които 

авторът би следвало да познава по-добре – България и Северна 

Македония.  

3. Следването на Тофлър и източниците, които той е ползвал, помага на 

автора да представи по-добре идеите си, но на места цитатите са 

излишно дълги. Идеите би следвало да се представят по-сбито и 

обобщено, като се цитират само най-важните моменти. 

  

 

4. Заключение 

 

Докторантът има необходимия минимум от три публикации по темата, 

авторефератът отговаря на изискванията за обем и съдържание и адекватно 

представя приносните моменти на дисертацията. 



Както самият докторант посочва, на Балканите има сравнително малко 

изследвания върху творчеството на Алвин Тофлър. Ето защо, въпреки 

критичните забележки, които могат да се отправят към нея, дисертацията 

на Пеце Трифуновски запълва една необоснована празнота и е актуална и 

необходима. Авторът предлага оригинален прочит на творчеството на 

Тофлър, демонстрира умение за изследователска работа. 

Ето защо ще гласувам положително за присъждане на Пеце 

Трифуновски на научна и образователна степен „доктор“ по 

професионално направление – 2.3 Философия, научна специалност – 

Социална философия. 

 

14.06.2021      Подпис: 

        доц. д-р Анна Бешкова 
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