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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от проф. дфн Валери Динев 

на дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова на тема 

„ФИЛОСОФСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА ЗА 

БЕЗДОМНОСТТА” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по научната специалност 

„Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ 

(философска антропология) 

шифър 05.01.13 

 

Това е една много рядко срещана тема във философията, но 

дисертацията я превръща в значимо събитие, което ще остави следа в 

областта на философската антропология. Дисертантката добре е 

проследила историческото развитие на проблема от античността до 

съвременността, където той е претърпял различни трансформации като 

се дава акцент върху екзистенциализма и херменевтичния подход. 

Бездомността се оказва фундаментално състояние на човешкото 

битие наред със смъртта и страхът. За дисертантката основният въпрос, 

който се опитва да реши, е да се покаже, че бездомността е 

пребиваване  в отстояние, в отдалеченост от Себе-си. При решаването 

на този проблем се предлагат екзистенциални и херменевтични 

традиции, което е дало възможност на дисертантката да покаже цялото 

многообразие на бездомността. Пътят към дома минава през дългото 

изпитание на човека в търсене на своето битие, където човек се среща 
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със себе си. Той е изправен между своята крайност и свобода, и 

обреченост да бъде захвърлен извън себе си. В неговото изгнание 

дисертантката вижда стремежа на човека към ново интегриране с дома 

и света. Човек си остава чужденец като една неустановена и 

неопределена даденост в Себе-си. Тази ситуация, според 

дисертантката, е от една страна кризисна, а от друга страна открива 

възможност за обновление и за конструиране на нов смисъл на 

неговото съществуване. 

Като цяло дисертацията е много добре структурирана, написано е 

много увлекателно и са използвани много литературни източници на 

чужд и български език. 

При представянето на последният си преработен и допълнен 

вариант, Мирослава Христоскова е взела предвид направените й 

бележки при обсъждането на разширен семинар на секцията. 

Авторефератът на дисертацията представя точно и логично 

съдържанието, структурата, изводите и приносните моменти в нея. 

Съгласен съм с изведените от дисертанта приносни моменти. 

В заключение, смятам, че дисертационният  труд на Мирослава 

Христоскова отговаря на изискванията на ЗРАС РБ и предлагам на  

уважаемото Научно жури да го оцени положително и да й присъжди  

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ 

(философска антропология) шифър 05.01.13. 
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