
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д.ф.н. Иван Кацарски за дисертационния труд на Силвия Иванова 
Пенчева на тема: „Бедност, благотворителност, власт (културно-

цивилизационни аспекти)“ 

 

Силвия Пенчева покрива предварителните условия за допускане до защита: 
набира повече от изискуемите кредити от обучението, автор е на три статии 
и един обзор по темата на дисертацията. 

Представеният дисертационен труд се състои от увод, три глави, 
заключение и библиография. Библиографският списък, запълващ 10 
страници, се състои от публикации на български и английски език. Всички 
посочени източници са цитирани. Използваната литература напълно 
съответства на темата на дисертацията и със своята доброкачественост е 
предпоставка за постигане на добър научен резултат. 

Уводът очертава методологическата рамка на изследването. Дефинирани 
са основните понятия, методите на изследване и ограниченията на 
изследването. Формулирана е оригинална теза, която заслужава да стане 
обект на проверка и обосноваване в хода на едно дисертационно 
изследване. 

Текстът на дисертацията е организиран около три основни категории – 
бедност, благотворителност и власт. Проследена е тяхната взаимовръзка и 
динамика в социалноисторически и цивилизационен аспект. В този план са 
разгледани авраамическите доктрини и практики в домодерната епоха 
(юдаизъм, християнство и ислям), ранната и класическата европейска 
модерност и нейното силно влияние върху някои периферни спрямо Запада 
общества (Русия, Египет, Османската империя) и развитието на 
проблематиката в съвременните общества (от края на ХІХ век до наши дни).  

Главното постижение на дисертацията се откроява на фона на 
съществуващите изследвания върху благотворителността. Те се отличават с 
фрагментарност в този смисъл, че не съществува обща теория, базирана 
върху и обобщаваща практиките на благотворителност в различни времена 
и локалности. Дисертацията е целенасочено усилие да се обобщи 
наличният емпиричен материал и от него да се изведат по-общи теоретични 
положения. Формулираните в заключението на дисертацията изводи 
потвърждават плодотворността на този подход и на това усилие. Налице е 



интердисциплинен подход, който съчетава дисциплини като социална 
философия, история на икономиката, история на социалната организация, 
история на религиите, история на идеите. 

Смятам, че тезата и основните изводи в дисертацията са нетривиални и 
открояващи се със своята оригиналност. Те са формулирани в достатъчно 
обща форма, така че обобщават целия разгледан конкретен материал. Един 
от сигурните признаци за оригиналност са парадоксите, до които стига 
анализът. На първо място това е парадоксът между първичен и благороден 
импулс за даряване и благодеяние, от една страна, и неговото 
изкористяване в конкретните социални контексти – особено в общества с 
много висока социална поляризация между бедни и богати. Обоснован е 
също парадоксалният извод, че големите мащаби на благотворителна 
дейност и отделения за нея ресурс съвсем не са признак за здраво и 
справедливо общество – дори тъкмо обратното. 

Изводите в дисертацията позволяват да се хвърли теоретична светлина 
върху съвременните идеи и практики на благотворителност в условията на 
нарастващо икономическо и социално неравенство. От тях следва, че 
големите мащаби на съвременната филантропия са по-скоро признак за 
големите дефицити на справедливост в съвременните общества. Нещо 
повече, свръхбогатите филантропи със своето могъщо присъствие са риск за 
устойчивостта и демократичното функциониране на обществата. 

Приносите в дисертацията са коректно формулирани. 

В качеството ми на научен ръководител имам някои бележки и препоръки 
не толкова по отношение на постигнатите резултати, колкото по отношение 
на начина на работа на Силвия Пенчева. В периода на обучение и при 
самото писане на дисертацията тя постигна забележителен напредък по 
отношение на задълбоченост и равнище на осмисляне на проблематиката. 
Същевременно темпото на работа не бе равномерно; имаше доста дълъг 
период на прекъсване, което трябваше да бъде компенсирано със 
свръхнапрежение в последния етап. Зная, че това се случва доста често и то 
не само с докторанти, но настойчивият ми съвет е да се избягва максимално 
в бъдеще.   

Иска ми се да отбележа още нещо: Силвия показа, че има капацитет за 
развитие като изследовател. Смятам, че този капацитет не е изчерпан и 
само от нея, от нейната индивидуална амбиция и упорита работа зависи 
дали възможностите й ще намерят пълна реализация. Пожелавам й успех! 



Заключение: Дисертационният труд „Бедност, благотворителност, власт 
(културно-цивилизационни аспекти)“ има необходимите качествата и 
равнището за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 
професионално направление 2.3. „Философия“. Убедено гласувам за 
присъждане на тази образователна и научна степен на Силвия Иванова 
Пенчева. 

 

31 януари 2022 г.    проф. д.ф.н. Иван Кацарски:  


