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Вх. № ЧР-01-177/04.08.2020 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

от  

доц. д-р Спас Ангелов Ташев, ИИНЧ при БАН 

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 конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция 

„Икономическа и историческа демография“ от департамент „Демография“ при ИИНЧ към 

БАН, като кандидат участва само гл. ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата. 

Даниела Ангелова е тясно свързана с ИИНЧ при БАН от 2004 г. През 2007 г. тя защитава 

дисертация и придобива образователната и научната степен „доктор“.  През последвалия 

период подготвя и издава три монографии и над двадесет студии и статии. Повечето 

нейни публикации са самостоятелни, а три са в международни издания. По този начин 

Даниела Ангелова отговаря на нормативните критерии за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ и е допусната за участие в конкурса. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Кандидатът Д. Ангелова представя основен хабилитационен труд „Бракът по 

българските земи през XIX в. (до 1878 г.)“. С., 2020, 178 с. Темата представлява научен 

интерес както за специалистите, така и за по-широк кръг читатели, тъй като у нас  
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брчаността през въпросния период не е разглеждана в нейната цялост, а само са 

маркирани някои нейни отделни аспекти. От тази гледна точка представената монография 

представлява научноизследователски принос. 

В своето изследване Д. Ангелова си поставя като основна цел разкриването на 

специфичния брачен модел по българските земи през разглеждания период, като го 

съпоставя с тогавашните общоевропейски брачни процеси. Монографията е съставена от 

увод, две части с общо шест глави, заключение, списък на ползваните извори и литература 

и терминологичен речник. Текстът включва и редица таблици и диаграми, които 

улесняват възприятието на брачния процес. 

Владеенето на османотурски от авторката и нейната способност да анализира 

наличните извори и статистически данни позволява успешно да разкрива брачния модел 

по българските земи. От тук произтича и емпиричната част от нейните научни приноси, 

особено като се има предвид, че работи и с новооткрити материали, повечето от които за 

пръв път влизат в научно обращение. Именно използването на разнообразните извори е 

предпоставка за постигнатата обективност при изследването на темата.  

В същото време задълбочените познания на Д. Ангелова върху нашата и 

чуждоезичната литература и позволяват да адаптира към българските условия различни 

практики за изследване на брака в миналото. Постигнатите резултати открояват третата 

група приноси, които са методологични. 

Натрупаните от Д. Ангелова познания и позволяват да направи и поредица от студии 

и статии, в които съобразно формулираните теми е разгледала редица регионални или 

други специфики на брачността. 

Общото впечатление е, че представената монография представлява цялостно 

задълбочено изследване на брачността през разглеждания период и напълно съответства 

на изискванията за хабилитационен труд за заемането на академичната длъжност 

„доцент“. 

Благодарение на събраната и анализирана информация, в своята изследователска 

дейност Д. Ангелова обръща внимание и на цялостното българско демографско развитие 

през Възраждането, като акцентът е поставен върху Черноморието. На тази тема е 

посветена нейната втората монография „Демографско развитие на българското 
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черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.)“. С., 2013, 226 с. Тази монография 

също има емпиричен научен принос, защото благодарение на многобройните и 

неизползвани преди това извори се изяснява същността и особеностите в демографското 

развитие на населението в Черноморието през XIX в. Част от студиите и статиите на Д. 

Ангелова са посветени на тази проблематика. Тук трябва да се подчертае, че успешното 

реализиранe на поставяните от Д. Ангелова цели и задачи се постига и благодарение на 

извороведската и историографска насоченост на нейните изследвания. 

Като особен интерес в научно-изследователската дейност на Д. Ангелова се откроява 

и демографското развитие на населението на България през периода между двете световни 

войни. Такова нейно изследване е част от колективната монография „Мерки за 

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

1989 г.“, С., 2018, представляващо т. VI от многотомното издание „Мерки за преодоляване 

на демографската криза в Република България“.  Д. Ангелова анализира тенденции в 

развитието на основните демографски процеси сред тогавашното българско население. 

Освен в разгледаните публикации, успешната научноизследователска дейност на Д. 

Ангелова може да бъде открита и в изнесените от нея доклади на няколко национални и 

международни конференции, а също така и в участието и в три научноизследователски 

проекта. 

 

3. Отражение на резултатите на кандидата в трудовете на други автори 

Потвърждение за постигнатите от Д. Ангелова научни успехи е и констатацията, че 

нейните публикации са цитирани четиридесет и пет пъти.  

 

4. Критични забележки и препоръки 

Д. Ангелова е млад изследовател, работещ върху теми, които само частично са 

изследвани или въобще не са били анализирани преди нея в българската историческа 

демография. С оглед на нейните знания и умения може да се препоръча да увеличи 

дейността си като рецензент в списания и научни конференции, разглеждащи различни 

историкодемографски аспекти и да започне по-активно да организира научни семинари и 

конференции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Даниела Ангелова се утвърждава като един от основните специалисти в научните 

области, обект на непосредствените й академични занимания. На основание на всички по-

горе цитирани факти и съгласно изискванията на закона и правилниците, може да се 

направи извода, че нейната научна продукция изцяло съответства на утвърдените 

критерии за заемането на академичната длъжност „доцент“. Тя е представила всички 

изискуеми документи, като те напълно удовлетворяват всички изисквания на ЗРАСРБ и 

съответните изисквания на БАН, както и поради високото качество на приложените 

публикации и тяхното съответствие с тематиката на този конкурс, в качеството си на член 

на Научното жури по настоящата процедура заявявам, че 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“. 

 

 

30 юли 2020 г. Изготвил становището:  

София  …………………………... 

     

(доц. д-р Спас Ташев) 
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