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Вх. № ЧР-01-181/17.08.2020 г. 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Венцислав Мучинов 

Институт за изследване на населението и човека 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 обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите 

на секция „Икономическа и историческа демография“ от Департамент „Демография“ на 

Института за изследване на населението и човека при БАН участва един кандидат – 

гл.ас. д-р Даниела Стефанова Ангелова.  

Даниела Ангелова е завършила магистратура по история в СУ „Св. Климент 

Охридски“ през 2003 г., а през периода 2004–2007 г. е редовен докторант в Център за 

изследване на населението (днес Институт за изследване на населението и човека) при 

БАН. През 2007 г. тя успешно защитава дисертация на тема: „Демографско развитие на 

българското черноморско крайбрежие през XIX в. (до 1878 г.)“ и придобива 

образователната и научна степен „доктор“. От 2007 г. до сега Д. Ангелова работи в 

ЦИН / ИИНЧ при БАН като младши експерт, асистент, а от 2011 г. – главен асистент. 

Научната й продукция до момента включва 3 монографии (две самостоятелни и една в 

съавторство), 2 студии и 22 статии на български, английски и немски език.  

Изследователският интерес на Д. Ангелова е концентриран в няколко основни 

направления. Първото направление обхваща проблема за брака и брачните отношения 

по българските земи под османска власт през XIX в. На тази тема е посветен 

представеният от Д. Ангелова за целите на настоящия конкурс основен хабилитационен 

труд „Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.)“, издаден като монография 
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от Издателство „Регалия-6“ през 2020 г. Представеният труд представлява първото 

целенасочено и детайлно изследване за историко-демографските специфики на брака 

по българските земи през ХІХ в. Трябва да се подчертае, че досега разглежданите в 

монографията проблеми не са проучвани в цялост от българската историография.  

Основната цел на представения хабилитационен труд е разкриване на 

разпространения по българските земи през XIX в. брачен модел и поставянето му в 

общоевропейската брачна картина. За постигането на тази цел са издирени, обработени 

и анализирани редица документи от османотурски, гръцки и български произход. От 

първостепенно значение за изследването са османотурските документи и преди всичко 

нюфус дефтерите (преброителните регистри) на Дунавския вилает от 60-те и 70-те 

години на XIX в., които съдържат важна информация за проучване на браковете по 

българските земи през изследвания период. Издирването, преводът и въвеждането в 

научно обръщение на информацията от този документален масив представлява един от 

основните приноси на изследователката.  

В структурно отношение хабилитационният труд се състои от увод, изложение 

(в две части), заключение, списък на използваните извори и литература и 

терминологичен речник с общ обем от 176 страници. Структурирането на изложението 

в две основни части е удачно, тъй като те обхващат двата основни въпроса, свързани с 

проучваната проблематика. В първата част на изследването са очертани юридическите 

основи на брака по отношение на двете основни религии, разпространени по 

българските земи през османската епоха – християнството и исляма; разгледано е и 

обичайното право, тъй като то също има голямо влияние върху семейно-брачната 

сфера; представени са съществуващите през изследвания период брачни проблеми и 

мерките, които отговорните институции (религиозната и държавната власт) 

предприемат за тяхното разрешаване. Във втората част на изследването са разкрити 

особеностите на съществуващия по българските земи брачен модел и е потърсено 

неговото място в общата картина на съществуващите през този период брачни модели в 

Европа. Направените от авторката изводи са приносни и оригинални и съответстват 

напълно на заложените в увода цел и задачи на изследването. Това ми дава основание 

да заявя, че представената монография отговаря напълно на изискванията за 

хабилитационен труд за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

На темата за брака и брачните отношения през XIX в. са посветени и други 

публикации на авторката, в които се анализират в допълнителна светлина отделни 
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аспекти от спецификите на брачността сред населението в българските земи под 

османска власт. Приносен характер има и изследването на Д. Ангелова за разводите 

сред християнското население в българските земи през османския период – проблем, 

който също е сравнително слабо засегнат в историографията.  

Второто основно направление в научната продукция на Д. Ангелова 

представляват изследванията във връзка с проучването на демографското развитие на 

населението, обитаващо българското черноморско крайбрежие през XIX в. (до 

Освобождението през 1878 г.). На тази тема Д. Ангелова посвещава една монография 

(издадена на базата на защитения през 2007 г. дисертационен труд) и редица статии, в 

които се изясняват проблеми, свързани с разкриването на числеността и 

териториалното разпределение на населението по Българското Черноморие през 

Възраждането, динамиката на протичащите в региона демографски процеси 

(раждаемост, смъртност, брачност, миграции), тенденциите и спецификите в 

развитието на основните демографски структури (възрастово-полова, стопанска, 

етническа, структура по домакинства и семейства и пр.). Проучванията на Д. Ангелова 

в тази област допринасят за изграждането на една по-цялостна представа както за 

регионалните специфики, така и за общите насоки в историко-демографското развитие 

на българските земи през епохата на националното ни Възраждане.  

Д. Ангелова има публикации и във връзка с отделни аспекти от демографското 

развитие на България през първата половина на XX в., както и статия, посветена на 

държавната политика за опазване на културните паметници в Царство България през 

1911–1944 г. Тези публикации показват, че постепенно изследователските интереси на 

авторката се разширяват и обхващат нови хронологични периоди и тематични полета.  

Трябва да се отчете, че по време на работата си като асистент / главен асистент в 

ИИНЧ Д. Ангелова е взела участие в редица национални и международни проекти и 

научни форуми, както и в изготвянето на становища и експертизи за различни 

национални институции. Д. Ангелова прилага и списък с 59 цитирания на нейни научни 

публикации, някои от които са в международни издания и в издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. По този начин тя 

напълно покрива минималните изисквания на БАН за заемане на академичната 

длъжност „доцент“, приети в съответствие с чл. 2б, ал. 5 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България. Представената от Д. Ангелова научна 

продукция и нейната цялостна изследователска дейност показват, че през годините тя 
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се утвърждава като един от най-добрите родни специалисти в областта на историко-

демографските изследвания. Всичко това ми дава основание да заявя, че в качеството 

ми на член на Научното жури 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“.  

 

 

 

гр. София,  

14.08.2020 г.            доц. д-р Венцислав Мучинов 


	Вх. № ЧР-01-181/17.08.2020 г.

