
С Т А Н О В И Щ Е

От доц.дпн Минчо Христов Куминев, Технически университет - София

На дисертационен труд на тема: „СПЕЦИФИЧНАТА РОЛЯ И МЯСТО

НА ЖЕНАТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕНЕН

КАЗАХСТАН“

за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Професионално

направление 3.3. Политически науки с автор БАКЪТГУЛ

КАДЪРЖАНОВНА ХАМЕНОВА

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

Едва ли може да се оспори актуалността на разработената от

докторанта тема, както и нейната значимост. Проблематиката за ролята на

жената в политическия живот е важна, особено в страна като Казахстан.

Често ограничаването на жените по отношение на политическия живот

води до прояви на феминистични нагласи и проекции, които разбира се

имат своето логическо, историческо и социално обяснение. В

дисертационният труд донякъде се забелязват и подобни проекции, но те

имат своето логическо основание.

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд

Дисертациационният труд е с общ обем от 142 страници, като

съдържа 4 приложения. Състои се от увод, изложение и три глави с

прилежащите параграфи. Отделно има заключение и списък с

използваната литература. В края на всяка глава са изложени обобщителни



изводи. Списъкът на използваната научна литература съдържа 192 руско и

англоезични заглавия. Библиографията показва едно добро боравене с

информационния изворов материал по отношение на засегнатия проблем.

Дисертационният труд има своята вътрешна логика.

Уводът представя основните моменти, хипотезата, предмета, целта и

задачите на самото изследване. Основната изследователска хипотеза на

автора е, че ролята и мястото на жената в политическия живот се

определят от социално-психологическите й характеристики.

Първата глава е озаглавена „Методологически основи на

изучаването на „феминизма“ и „маскулинността“. В нея авторът анализира

в най-общ план основните проблеми, свързани с изследваните в научния

труд понятия. Обобщени са различни по своята същност теоретични

изследвания, свързани с тематиката. Маркирани са някои основни подходи

при изследването на мястото и ролята на жената в обществото.

Втора глава е озаглавена „Участие на жените в Казахстан в

политическия живот на страната“. Тук авторът е се прави един цялостен

преглед на социалната политика по отношение на мястото и ролята на

жената в Казахстан. Този преглед е базиран на статистически данни и друг

изворов материал. Направен е сравнителен анализ и с други географски

ареалии като Австрия, Швеция, Норвегия.

Третата глава е озаглавена „Равноправие на жените и съвременното

политическо лидерство“. Тук са анализирани различни понятия и се

представят основните резултати от социологическо изследване на

общественото мнение за ролята на жената в съвременен Казахстан.

Въпреки известни слабости като цяло структурата е балансирана и има

своята вътрешна логика.



3. Научни приноси на докторанта

Като основни приносни моменти на докторанта могат да бъдат

отбелязани:

1. Аргументирани са тезите, че лидерството в политиката и

имиджът са необходими и свързани фактори, които дават

възможност за реализация на жената в политиката

2. Въпреки определено дискусионния характер е направен

сериозен опит за аргументация и анализ на теориите за

хоризонталната стратификация на обществото на основата на

понятията „фемининност“ и „маскулинност“.

3. Привеждат се някои аргументи (макар и силно несподеляни от

мен) как традиционните представи за половата идентичност

вече могат да бъдат преодолени. Маркирани са ясно новите

възможности, които се откриват при едно по-активно

присъствие на жените в политиката.

4. Оценка на автореферата

Авторефератът към дисертационният труд има общ обем от 37 страници. В

него коректно е отразено съдържанието на доктората и основните

моменти. Обобщени са приносните моменти и основните съществени

моменти от направеното изследване.

5. Бележки и препоръки

Доколкото дисертационният труд има несъмнено особено актуален,

но заедно с това и определено дискусионен характер могат да бъдат

направени следните бележки и препоръки:



Първо, особено спорни, а лично за мен и силно неприемливи са

тезите за евентуално преодоляване на половата идентичност в

традиционните представи. Дисертационният труд има прекалено много

концепции, идеи и автори, които създават впечатление за своеобразна

склонност към всеобхватност. Липсва известна систематичност на

изложението и концентриране и анализ върху най-важните автори и

концепции. Това вреди на логиката на самия анализ.

Второ, освен лидерската концепция и феминистичните теории,

които са достатъчно контроверсни, има и социални, религиозни,

традиционни аспекти на изследваните процеси, които също заслужават

обстойно внимание. Динамиката на социалните и политически отношения

трябва да бъде анализирана в един по-обхватен и причинно-следствен

анализ.

Горецитираните бележки по никакъв начин не отнемат научната

стойност и принос на дисертацията. Липсата на известна концентрираност

не отнема стойността на дисертационния труд. Ето защо давам

положителна оценка на положеният от дисертанта Бакътгул Хаменова

научен и изследователски труд. Заявявям, че ще гласувам убедено за

присъждането на образователната и научна степен „Доктор“ в

професионално направление 3.3 „Политически науки“ на дисертанта

Хаменова.
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Доц. дпн. Минчо Христов


