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Вх. № ЧР-01-174/04.08.2020 г. 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

 

от проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов 

 

 

по конкурса за академична длъжност доцент  

 

в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и 

археология, за специалност „Историческа демография (Бракът по български земи през ΧΙΧ в. (до 1878 г.)“ 

обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН – София (Държавен вестник, бр. 24 от 

17.03.2020 г.)  

 

 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на 

секция „Икономическа и историческа демография“ от департамент „Демография“ при 

ИИНЧ към БАН участва само един кандидат – гл.ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова. 

От 2004 г. научното и професионалното развитие на Даниела Ангелова е свързано 

с ЦИН / ИИНЧ (от 2010 г.) при БАН. През октомври 2007 г. тя успешно защитава 

дисертация и придобива образователната и научната степен „доктор“.  В периода след 

защитата на докторската си дисертация тя е подготвила и отпечатала три монографии  и 

двадесет и две студии и статии (една от които е под печат). От всички публикувани 

материали на Д. Ангелова двадесет са самостоятелни (две монографии и осемнадесет 

студии и статии), а три са в международни издания.  

За придобиване на академичната длъжност „доцент“ Д. Ангелова е представила 

основен хабилитационен труд „Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.)“. С., 

2020, 178 с., който представлява естествено продължение на досегашната й 

изследователска работа върху проблематиката. Като изключим няколкото изследователи, 

които маркират най-общо поставения в монографията проблем или разглеждат отделни 

аспекти от него, в родната историография не е отделено подобаващо внимание на 

неговото проучване. Така че трудът е първото детайлно изследване на брака по 

българските земи през XIX в. (до 1878 г.).  

Следвайки наложения концептуален модел, авторката определя като основна цел на 

своя труд разкриването на специфичния брачен модел, разпространен по българските земи 

през изследваната епоха и определяне на мястото му в тогавашната общоевропейска 

брачна картина. За реализацията на тази цел гл. ас. Ангелова: 1) очертава юридическите 

основи на характерния за нашите земи брак; 2) представя съществуващите през 

изследвания период брачни проблеми и мерките, които отговорните институции 

предприемат за тяхното разрешаване; и 3) разкрива особеностите на съществуващия по 
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българските земи брачен модел; 4) изяснява спецификите на брачните модели в Европа и 

определя мястото на тези, които са характерни за българските земи, в общата картина. 

Изследването на всяко едно от тези четири тематични направления се превръща в основна 

задача на труда. 

При формулирането на основната цел на прочуването и задачите, които трябва да 

се изпълнят при нейната реализация, Даниела Ангелова се базира върху постиженията в 

конкретната научна област. Впечатляват задълбочените познания на авторката върху 

нашата и чуждоезичната литература, интерпретираща проблема. Прегледът на 

систематизираните и представени от Д. Ангелова изследователски текстове по този 

въпрос позволяват констатацията, че разглежданият труд е нейна самостоятелна работа, в 

която личат съществени, оригинални научни приноси. 

Изворовата база на проучването представлява симбиоза между обективно 

интерпретиран и критически анализиран статистически и повествователен материал и 

разкрива стремежа на гл. ас. Ангелова за максимална представителност на наличните по 

изследваната проблематика данни. Сред тях впечатляват новооткритите материали на 

османотурски език – нофуз дефтери и кадийски регистри, гръцки източници – основно 

митрополитска и патриаршеска документация, както и кондики на българските църковни 

общини, информация от възрожденския печат и др., повечето от които за пръв път се 

пускат в научно обращение. Използването на разнообразните видове извори, които 

взаимно се допълват и коригират, гарантира необходимата обективност на 

осъществяваните от авторката съждения.  

Детайлната представа за методиката на такъв тип изследвания позволява на Д. 

Ангелова да избере най-удачния за изпълнението на идеите си подход – 

интердисциплинарния. Този подход, създаващ условия за съчетаването на разнородни 

методи, в случая на специфични квантитативни и исторически, позволява както да се 

придобие външна представа за изследваните процеси, така и да се достигне до техните 

скрити на пръв поглед вътрешни измерения. Трябва да се подчертае и умението на 

авторката да открива и използва оптималните методики за прилагането на съответните 

методи и сполучливо да модифицира тези, при които това е необходимо. 

Подбраната структура на изложението – увод, две части, първата с четири глави, 

а втората – с две, заключение, списък на ползваните извори и литература и 

терминологичен речник с общ обем от 178 страници, съответства на специфичното 

съдържание на работата. 

Изключително богат, приложеният към текста илюстративен материал – 

таблици и диаграми, допълва очертаната картина и подпомага възприемането на 

разглеждания процес. 

Научният апарат е оформен според утвърдената книжовна норма, а списъкът на 

използваната литература е респектиращо обстоятелствен. 
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Обобщаването на прегледа на представения хабилитационен труд позволява 

констатацията, че той съдържа редица приноси, които могат да бъдат обособени в 

следните основни групи: 

Първата група приноси са от емпиричен характер. Авторката е обобщила 

значително количество, изключително богат изворов материал, повечето от който, най-

вече този от османотурски произход, някои от гръкоезичните материали, както и 

кондиките на обособените български църковни общини, е неизвестен за читателите и за 

пръв път се пуска в научно обръщение. 

Втората група приноси има подчертан методологичен аспект. Синтезирани са  

съществуващите в международното пространство добри практики за изследване на брака 

и са адаптирани към съществуващите в страната условия. Като първото цялостно 

изследване в конкретното тематично направление, трудът на гл. ас. Ангелова поставя 

основите за изграждането на методологичния модел на този тип проучвания в родната 

научна библиография. 

Третата група приноси са научноизследователски.  

Поставят се неразработени в историописното пространство проблеми, чието 

детайлно изследване предстои – за същността и спецификата на съществуващия по 

нашите земи брачен модел и за мястото му сред тези характерни по това време за 

обитателите на Европа. 

Детайлно се разглеждат проблеми, които макар и поставени по-рано в нашата и 

чуждата историография, остават недостатъчно проучени – за очертаване юридическите 

основи на характерния за тогавашното ни общество брак; за параметрите на брачността по 

нашите земи през изследвания период; за разводимостта сред населението, обитаващо 

изследваното пространство, за съществуващите по българските земи брачни проблеми и 

предприеманите мерки за тяхното разрешаване. 

Общото впечатление е, че представеният труд е фундаментално изследване по 

отношение на поставените в него проблеми, отличаващо се с изключителна 

изчерпателност, задълбоченост и научна логика. Обстоятелство, което ми позволява да 

заявя, че това произведение, отговаря на изискванията за хабилитационен труд за 

академичната длъжност „доцент“ и е реално основание авторът му да бъде предложен за 

нейното заемане. 

Върху проблемите, отнасящи се до брака по българските земи през XIX в., са 

посветени и част от студиите и статиите, които Д. Ангелова е представила пред научната 

общественост (№ 12-14, 16, 19-21 и 25 от приложения списък на публикациите). В тях се 

разглеждат спецификите на брачността в отделни региони на страната, разпространението 

на разводимостта по нашите земи, регулирането на брачните отношения  и пр. Тези 

материали са публикувани и приети за печат в национални и международни издания. 

Вторият тематичен кръг в научната дейност на гл. ас. Ангелова е свързан с 

проучване на общото демографско развитие на Българското Черноморие през 

Възраждането. Основен труд, посветен на тази проблематика, е втората й самостоятелна 
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монография „Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ 

век (до 1878 г.)“. С., 2013, 226 с. В нея същността и особеностите в демографското 

развитие на обитаващото района население през XIX в. се разкриват посредством 

изследване от, една страна, на броя и териториално му разположение, а от друга – на 

характерните за него демографски процеси и структури. В резултат на направения анализ 

Ангелова установява регионалните специфики на изследваните явления, като 

същевременно определя тяхното място и роля в общото демографско състояние на нашите 

земи по това време. Към този тематичен кръг се отнасят и девет статии на Д. Ангелова (№ 

4-5, 8-11, 17, и 23-24 от приложения списък на публикациите). Тук се разглеждат въпроси 

свързани изворовата база и историографията посветена на демографското развитие на 

областта; с динамиката на характерните за населението от изследвания регион 

демографски процеси – миграция, раждаемост, брачност; с тенденциите в развитието и 

спецификата на основните за обитателите на проучвания ареал демографски структури – 

полово-възрастова, демографска, стопанска и пр.; с териториалното разпределение на 

населението по българското Черноморие през Възраждането и пр.  

С разработването на този тип проблематика гл. ас. Ангелова прави своя принос към 

решаването на един от най-важните въпроси от развитието на родната историческа 

демография – този за провеждането на регионални микро изследвания, върху които 

впоследствие ще се основе фундаменталното изясняване на демографската ни история. 

Третият тематичен кръг в научно-изследователската дейност на Д. Ангелова е 

свързан с проучването на спецификата и динамиката, характерни за демографското 

развитие на населението, обитаващо България в периода 1919-1944 г. Става въпрос за 

монографичното й изследване, представляващо съставна част на т. VI „Мерки за 

преодоляване на демографските проблеми, съществуващи в България през периода 1879 – 

1989 г.“, С., 2018, от многотомното издание „Мерки за преодоляване на демографската 

криза в Република България“.  Тук се проследяват тенденции в развитието на основните 

демографски процеси и структури, характерни за тогавашното българско общество. 

Постигнатите при осъществяването на това изследване емпирични, аналитични и 

методологични резултати допълват общата представа върху една друга група 

недостатъчно проучвани искоторико-демографски проблеми. 

Следващият тематичен кръг в научната дейност на гл. ас. Ангелова е с 

извороведска и историографска насоченост (№ 15, 18, 22 от приложения списък на 

публикациите). Ориентирани към проучване на някои от основните видове извори и 

библиография, осветляващи различни страни от демографската история те са съществен 

елемент от усилията на родната историография при изследването и пускането в научно 

обръщение на тази специфична група изворов и библиографски материал. 

Една статия (№ 27 от приложения списък на публикациите) гл. ас. Ангелова е 

посветила на държавната политика за опазване на културните паметници. Очертавайки, 

изградени в периода 1911 – 1944 г., законодателни основи на тази политика Ангелова 

подчертава онези нейни елементи, които биха могли удачно да се използват от 
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съвременните законотворци и биха подпомогнали правното регулиране на формиращите 

се понастоящем разностранни отношения при осъществяването на този тип политика. 

Обобщавайки публикационната дейност на гл. ас. д-р Даниела Ангелова мога да 

заявя, че нейните монографии, студии и статии, създадени с много ерудиция,  по обем и 

качество напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за участие в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „доцент“. 

Тази констатация се потвърждава и от резултатите, които Д. Ангелова е постигнал 

в другите видове научноизследователска дейност. 

Гл. ас. Ангелова участва с доклади (дванадесет самостоятелни и два в съавторство) 

в пет национални, осем национални с международно участие и една международна 

конференции. Посветени основно на историко-демографската проблематика, на въпроси 

отнасящи се до морската история и на политиката, свързана с опазване на културното ни 

наследство, те спомагат както за популяризиране на тези специфични по своя вид знания 

сред всички родни изследователи, така и за представянето им пред международната 

научна общественост. 

Гл. ас. Д. Ангелова е ръководител на два и участник в изследователския колектив 

на три научноизследователски проекта – един, от които международен. Те са свързани с 

проучването на брака по българските земи през XIX век (до 1878), с изследването на 

изворите за демографската история на българските земи през Възраждането, с развитието 

на младите изследователи в областта на демографията, с анализа на джендър ефектите за 

удължаване на трудовия живот в България и с очертаване на мерките за преодоляване на 

демографската криза в България. Разностранно е финансирането на тези проекти. Една 

група от тях са финансирани от национални институции – част от субсидиите са от 

бюджета на страната, други са целеви средства, отпуснати от Министерски съвет, а трети 

са от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на ЕС. При други проекти финансирането е международно, в 

конкретния случай от Ирландския национален университет, Голуей, Ирландия. 

Постигнатите в резултат на работата по тези проекти успехи свидетелстват за 

изключителната отговорност на Д. Ангелова, нейната рутина и упоритост при 

реализацията на задачите, които си поставя.  

През 2014 г. гл. ас. Д. Ангелова е специализирала курс „Извадкови методи в 

демографията“ в Софийска лятна школа по демография и курс „Историческа демография“ 

в университет Babes-Bolyai, Клуж Напока – Румъния. Това допълнително обогатява 

нейните познания в тази сложна изследователска материя, подпомагайки повишаването на 

нейната научна квалификация. 

Публикациите на Д. Ангелова са цитирани четиридесет и пет пъти. Две от 

цитиранията й са в материали, публикуван в реферирани списания, двадесет и едно – в 

монографии, колективни трудове и дисертации и двадесет и две – в материали, отпечатани 

в нереферирани списания с научно рецензиране, което е ново потвърждение за 

общополезността на нейната научно-изследователска дейност. 
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Всичко това позволява да се заяви, че гл. ас. д-р Даниела Ангелова се утвърждава 

като един от основните специалисти в научните области, обект на непосредствените й 

академични занимания. 

Научната продукция, творческата активност и професионалните качества на гл. ас. 

д-р Даниела Ангелова съответстват изцяло на утвърдените от Закона и наложените в 

научното пространство критерии за заемането на академичната длъжност „доцент“. Тя е 

изпълнила минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 ЗРАСРБ и съответно 

изискванията на БАН по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ. В качеството си на член на Научното 

жури по настоящата процедура заявявам, че аз убедено ще гласувам с „ДА“ за заемане от 

гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова на академичната длъжност „доцент“ в област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и 

археология, за специалност „Историческа демография“. Препоръчвам на членовете на 

Научния съвет на Института за изследване на населението и човека при БАН също ДА 

ОДОБРЯТ нейната кандидатура за заемане на обявената с настоящия конкурс длъжност. 

 

 

 

София, 

07.2020 г.    проф. д.и.н. Щелиян Д. Щерионов 
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