СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Геновева Михова Георгиева

Относно: дисертационния труд „Семейни ценности и младите хора :
състояние и динамика след 1989 г.“ на Евгения Благоева Николова за
присъждане на научната и образователна степен „доктор“ по научната
специалност „Социология“

След придобиване на бакалавърска степен по специалността „Икономическа
социология“ в УНСС и магистърска степен по „Финанси на предприятието“ във ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ Евгения Благоева Николова завършва редовна
докторантура

по специалността „Социология“ в Института за изследване на

населението и човека при БАН през периода 2010-2013 г. (с удължение от 1 година).
Силната й мотивация да се ориентира към научна дейност и реализация впоследствие в
тази област, се отразява благоприятно на отношението й към учебната дейност. С
отговорност и постоянство тя компенсира отсъствието на известна предварителна
подготовка и изследователски опит и придобива необходимата теоретична и
методологична подготовка, изискваща се на докторантско равнище и като бъдещ млад
изследовател. За това определен принос има и научният й ръководител доц. д-р Таня
Коцева.
Относно целта, изследователската теза и тематичните направления на
представения дисертационен труд безспорно се налага изводът за успешно представяне
на съвременните проблеми, свързани с ценностните промени в семейно-брачните
отношения и демографските нагласи и поведение на младите хора. Така разработената
тема е дисертабилна, добре построена и актуална, обществено значима с оглед на
съвременните демографски предизвикателства и осмислена както в теоретично и
концептуално отношение, така и от гледна точка на управленско-ориентиращи изводи и
препоръки. Могат да се приведат достатъчно доказателства за приноса на авторката и
проявеното умение да систематизира теоретичните концепции в областта на

ценностите, да ги вмести като рамка за обясняване на настъпващите промени и като
изходна позиция на политиките за адаптирането им към тях и за търсене на пътища за
позитивни въздействия. Заслужава да бъде отбелязана заслугата й в очертаването на
националните специфики в ценностната динамика в семейно-брачната сфера във
визирания период на прехода, един необходим момент в изследването и анализа на
съвременните реалности, при отсъствието на който страдат целеполагането и очаквания
ефект от тях. За целта, освен изследването на българските традиционни практики и
социални норми и процеса на тяхната модернизация, сполучливо са приложени
сравнителни подходи и методи за установяване на съответствието на българските
реалности с ценностните ориентации и демографските тенденции в други страни.
Освен това са очертани проявяващите се понастоящем типове нагласи и ценности по
основни социо-демографски признаци като симбиоза на традиционализма и постмодерността. Дисертантката демонстрира познаване в дълбочина на теоретичните и
характерологичните особености на Втория демографски преход и се включва в процеса
на детайлизирането на проявленията му в една отделно взета страна. Авторитетна база
на получените резултати са различните вълни на Европейското и Световното
изследване на ценностите, чиито теоретични и методологични основи се ползват с
признание на прецизността им.
След придобития вече опит в по-нататъшната изследователска дейност на
Евгения Николова в избраното направление или в по-широкото поле със
социологическа и демографска насоченост, е логично да се очаква преход от поплахото изразяване на становища относно предшестващата изследователска практика
към ясна и категорична авторова позиция, открояване на собствени виждания с
оригинален характер, подкрепени с научни доказателства и собствени изследвания,
както и проява на критичен поглед към теоретичното наследство и научно приложната
дейност в тази научна област.
Представените научни трудове – 1 публикация в научно списание и 3
публикации в тематични сборници от научни форуми, свързани с изследователската
теза на дисертационния труд, дават допълнителна визия за възможностите на автора да
анализира протичащите в тази област тенденции, да формира обществени позиции по
тях и да търси решения за намеса в процесите в желана насока.

В заключение на гореказаното считаме, че докторската теза на автора е
сполучливо избрана, целта на изследването е осъществена на добро теоретично и
научно-приложно равнище, а постигнатите резултати, както и съответните приносни
моменти на дисертантката имат своята значимост в социологическата и демографската
практики. Това ни дава основание да изразим категорично позитивно становище
относно присъждането на Евгения Благоева Николова на научната и образователна
степен „доктор по социология“.

01 март 2016 г.
София

Член на научното жури:........................
/доц. д-р Геновева Михова/

