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РЕЦЕНЗИЯ

за

Научната и образователна степен “доктор” по политология,
професионално направление 3.3. Политически науки,
докторска програма “Политология”.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”,
Факултет “Международна икономика и администрация”,
Катедра “Администрация, управление и политически науки”.

Тема на дисертацията:
Специфично място и роля на жената
в политическия живот на съвременен Казахстан
на Бакитгул Кайржановна Хаменова
научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова
Данни за дисертацията
Технически параметри: общ обем (151 с.); структура: три глави, увод,
заключение, приложения; библиография: 192 заглавия на руски, казахски и
английски език.

Темата на дисертацията е в популярния, специфичен и своеобразен
клас на джендър стадис (по-конкретно на феминизма) и в този смисъл е
интердисциплинарна, антропологическа, психологическа, културоложка и
политоложка. Гледната точка на авторката фиксира три основни подхода към
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проблема: социално-психологически, полит-икономически и философски, и
социологически – част от работата са социологически анкети, в рамките на
политическото поле на съвременен Казахстан.
Глава първа: Социално-политическа структура на равенството [това е
заглавието в автореферата, в текста на работата е: Методологически основи
на изучаването на “фемининност и маскулинност”].
Маркира се се частично теоретичната база за революционната промяна
на “социалната роля” на мъжа и жената след Френската революция (1789),
възприета от Б. Хаменова като “шокиращо историческо събитие” [с. 12].
Използват се феминистичните термини, възникнали в духа на
Просвещението

в

политическия

език

и

на

либерализма,

и

на

либертарианството, и на левите течения, а именно: “мъжка доминантност”,
“женска

независимост”,

“западен

расизъм”,

както

и

понятия

от

психоанализата “маскулинност” и “фемининност”. Фиксирани са различните
идеологически интерпретации на феминизма, “социалистически/марксистки
вектор” с класовия подход, “либерален вектор” с психоаналитичния подход и
други вариации на еманципацията.
Глава втора: Имиджът на жената в съвременното лидерство [това е
заглавието в автореферата, в текста на работата е: Участието на жените на
Казахстан в политическия живот на страната].
Ако първата глава е теоретична, втората изследва практическата
реализация на жените в Казахстан, както и уточнява разминаванията между
политическите програмни документи за равноправие и реалния живот: “днес
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жената не е участник в политическите процеси както в държавата, така и
извън пределите й” [с. 48].
Използва се понятието “женско малцинство”, от една страна като
количествен показател в сравнение с мъжкото присъствие в политиката на
Казахстан, но и като специфичен либертариански термин, от друга.
Либертарианският подход към “малцинствата” включва към тях всеки, който
е различен (това е основен критерий), независимо дали става дума за етнос,
пол, субкултура (пънк, хипи и прочее), а оттук и търсенето на “права” като
контра на мнозинството и с цел: атомизация.
Проследено е статистически и на базата на официални държавни
документи, и подписани международни конвенции за правата на жената, как
се променя процентното съотношение на женското участие в казахстанската
политика.
Анализира се Стратегията на гендърното равенство (2006–2016) на
президента Назарбаев и институциите, които отговарят за социалнополитическата активност на казахстанската жена. Специално внимание е
отделено на шведската политика в областта на феминизацията с конкретни
примери за разрастване на “Скандинавската програма за взаимодействие за
всеобщо равноправие” в прибалтийските държави.

Глава трета: Емпирично изследване на общественото мнение за ролята и
мястото на жената в политическия живот на съвременен Казахстан [това
е заглавието в автореферата, в текста на работата е: Равноправието на
жените в съвременното политическо лидерство].
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Основен фокус на тази глава е концепцията за лидерство, производна
част на феминизма със съответните поведенчески модели, разработвани от
бихейвиоризма – LME, за конструирането на “имиджа” на жената лидер,
едно от направленията в лабиринта на джендър стадис. И тъй като става
дума за власт и подчинение, за образа на “лидера” (в случая – жена), Б.
Хаменова съвсем уместно цитира Макиавели [с. 96], като незабравена
класика и от идеологията на феминизма.
Научни приноси
Основен принос на работата е анализът на казахстанския модел на женско
равноправие между държавните програмни документи, синхронизирани с
международни конвеции, и реалния живот в съвременен Казахстан.
Публикации
Б. Хаменова има пет публикации по темата на дисертацията (3 на английски,
2 на руски език, издадени в Казахстан, Русия, България, Италия и Чехия)
Заключение
Дисертацията

на

Бакитгул

Кайржановна

Хаменова

отговаря

на

изискванията за професионално направление 3.3. Политически науки.
Препоръчвам на уважаемото научно жури да й присъди образователната и
научната степен “ДОКТОР” по политология.
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