
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

за дисертацията „Китайската общност в София в началото на 21 

век” 

 на Ивет Орлинова Добромирова 

 

от доц. д-р Таня Бонева, научен ръководител 

 

 

      Пред уважаемото жури на Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски е представен текст на дисертация на Ивет 

Добромирова на тема: „Китайската общност в София в началото на 

ХХІ век” за присъждането на научната и образователно 

степен.„доктор”. 

  Насрочването на обсъждане на този текст, както и самото  

обсъждане в катедра „Етнология” на Историческия фактултет е 

направено след нарушение на Закона за научните степени и звания и на 

правилника на Софийския университет, които изискват допускането до 

на докторска дисертация да става след писмено съгласие на научния 

ръководител и оценка на съдържанието на текста. Самата докторантка 

ми беше представила части от текста, които изискваха основна 

преработка. По тази причина, според мен защитата е предварително 

компрометирана като процедура.         
   Заглавието на дисертацията: „Китайската общност в София в 

началото на 21 век” беше определено с цел да се направи етноложко 

изследване на китайската общност в столицата в началото на 21 век. 

Доколко това е осъществено? 

   В представената работа има несъответствието между заглавието и 

съдържанието на текста. Докторантката твърди, че „групата на 

софийските китайци” е не само най-голямата в страната, но и покрива 

китайската диаспора в България (с. 5). Това твърдение не е доказано. 

Вторият огромен недостатък на работата е изворовата база на 

етноложкото изследване – теренните материали. Събрани са „15 

дълбочинни интервюта и 30 неформални разговори”, включено 

наблюдение, виртуален терен, разговори с представители на 

българската общност.(с. 18) Посочените теренни материали не са 

обработени и представени като извори, а са цитирани части от тях.. 

Няма и списък и на респондентите, с които са проведени интервютата и 



разговорите,  задължителното регистриране на техните основни 

характеристики:  пол, възраст, национална (етническа), социална и 

професионална принадлежност, език на който се води интарвюто и пр. 

Така съдържанието на теренното изследване остава неясно. Този     

подход на докторантката към теренните извори поставя под 

съмнение достоверността на резултатите от теренната й работа. По- 

интересни резултати са открити в интернет вестници, сайтове и 

блогове.. 

 Уводът на дисертацията има за цел да очертае обекта и задачите на 

изследването, значението и актуалността на темата в сферата на 

българските миграционни изследвания, както и методологията. Тук се 

проявява многословното неясно изразяване на И. Фандъкова. Предлага 

се очертаването на два проблемни кръга: китайската миграция в 

глобален план и вписването й в картината на миграционните процеси в 

България. . . .(с.6)  Самата китайска м играция  има своите локални и 

регионални черти, описани само с географските им названия: Гуандун,  

Цинтиен,Джъдзиянг, Уънджоу и др. (с. 52-53, 84) без да се представи  

икономическата, социална, етническа и религиозна специфика на 

местата, от където тръгват мигрантите от Китай.  Китайската миграция 

се определя като „частен случай на миграционните процеси изобщо”, 

както и се поставя цел да се разкрият „специфичните фактори за 

формирането и съществуването на китайската мигрантска общност в 

България” (с.7)    

        Най- представителната част от дисертацията е Първа глава: 

Теоретични концепции”, посветена на теоретични направления и 

модели на изучаването и осмислянето на миграцията. Докторантката 

декларира, че ще използва и съчетава различните теории и подходи на 

изследване. Особено внимание е отделено на Миграционните системи 

и миграционите мрежи, транснационализма, глобализацията.  На с. 44-

46  е предложен теоретичен модел на дисертацията: „да се вземе под 

внимание цялостния  икономически, политически, социален и културен 

контекст, в който респондентите действат и правят своите избори  на 

миграционни стратегии. Теорията на миграционните мрежи и 

транснационализма са избрани като теоретична рамка. 

 

          Глава втора:”Китайската миграция – история,  фактори, развитие 

в съвременността”  е описание на историческото развитие и 

съвременното състояние на китайската миграции в  по света,. Това 

външно описание би трябвало да  бъде направено в контекста на 

икономическото, политическото и културно развитие на Китай в 



ппериода на  империята, Гоминдана и на комунизма. Значими за темата 

на дисертацията са политическите събития, основен фактор за 

миграции като културната революция през 60-те години на ХХ век, 

която предизвиква масови миграции и промяна на социалния състав на 

населението, атеизмът и забраната на религиозните обреди и практики, 

същността на икономическите реформи в Китай през 70-те години, 

както и развитието на специфична пазарна икономика – китайският 

капитализъм, ръководен от Комунистическата партия. Самото 

разрешаване и направляване на емиграцията от държавата има своите 

идеологичесдки причини. Не са обяснени понятия като „работна 

единица”, „Политика на отворените врати”, събитията на Тянанмън  и 

др. По-добре са описани процесите на миграция на китайците в 

Югоизточна Азия, Америка, Канада и Европа, както и държавната 

политика на различните европейски страни по привличане и приемане 

на китайски емигранти, процесите на отваряне на държавите от 

Източна Европа (Чехия, Унгария, Югославия) и пътя на китайците към 

България  

  

   Третата глава на дисертацията: „Китайската общност в България” 

включва три части: „Трудова сфера на китайските мигранти в 

България”, „Общностни структури на китайските мигранти в 

България”; „Идентичност” и „Китайските мигранти като част от 

българското общество”.  

         Трудовата сфера в живота на китайските мигранти описва най-

типичните професии и бизнес начинания на мигрантите. Ресторантите 

и ресторантьорите, както и търговците са в центъра на вниманието. 

Състоянието на тези общности е представено на фона на изследвания 

на развитието на тези общности в различни европейски страни и САЩ. 

Мигрантите са описани като част колективни общности, склонни към 

коопераране в етническа среда чрез механизмите на междусемейните 

връзки и взаимопомощ. Все пак, съществува ли явлението китайски 

индивидуализъм  и могат ли да се наблюдават процеси на алиенация от 

общността на личности и семейства, живели продължително в 

индивидуалистична европейска/англасаксонска среда. Общоприетите 

от чужденците представи за китайците като общност се отнасят до 

традиционното поведение на тези общности в миналото Важна задача 

на съвременните изследователи е изучаването на процесите на 

национално съхранение или транснационала еволюция на тяхната 

идентичност. Етническият бизнес представен от  китайската семейна 

фирма би трабвало да се опише в контекста на социалната позиция на 



личността и семейството в общността, без да се изключват процеси на 

взаимодействието национализъм-транснационализъм. Трудът е най-

важния  традиционен фактор за оцеляване на личността и общностите. 

Чрез упорит и тежък труд се постига  икономически и социален 

просперитет не само китайците-емигранти. Той е основно средство за 

оцеляване на емигрантските общности в чужда среда, включително на 

българите в чужбина в миналото и днис. Семейството като център на 

социалния живот и основен механизъм на съхраняване в условията на 

миграция и разделяне на неговите членове също не е китайска 

специфика. Българските временни мигранти и емигранти в миналото  и 

днес също запазват и утвърждават семейството като основна общност. 

       Втората част на трета глава описва общностните структури на 

китайските мигранти в България чрез сравнение на китайските 

квартали в Европа и включването на моделите на заселване на 

китайците в България в общоевропейските модели (с. 165- 168).  

Разделът „Език и образование” съдържа някои теренни наблюдения 

върху значимостта на образованието на българския език за китайците, 

както истремежът им да  научат съвременен писмен китайски език. 

Този стремеж отразява и друга същностна характеристика на 

емигрантските общности по света: представата, че миграцията е 

временна и те ще се върнат в своята родина и даже в родните селища. 

Такива представи са съхранени и сред българската диаспора в Русия, 

Украйна, Молдова, Банат и др. Те предизвикват периоидично процеси 

на завръщане към родината.  

       „Китайските мигранти като част от българското общество”  е 

разделът, който много ярко би трябвало да покаже сложната 

идентичност на китайската общност в София. Докторантката се е 

предоверила на разказите на своите информатори. Тук би трябвало да 

се опише официалната политика на българската държава по отнашение 

на китайците и другите имигрантски общности и да се сравни с 

изказаните мнения и представи на мигрантите. „Българите много 

мразеха китайците” е езречение, което обобщава вероятно собствен 

негативен опит на информатора (с. 227). Има ли доказани отклонения в 

качеството и видовете суровини, използвани в китайските ресторанти?  

Известно е от етноложката теория, че когато различните общности не 

се познават, те създават негативни представи една за друга. В този 

смисъл дори самата модернизация, спомената като термин, но 

недоказана по съдържание показва преодоляване на различията. 

Влианието на икономическата реалност върху стабилността или 

мобилността на китайската общност би трябвало да се проучи в 



бъдеще. Споменаването отново на понятия като социален капитал 

личностен авторитет и престиж просто без разкриване на тяхното 

съдържание според китайските мигранти не прави тескта по- научно 

значим. Тук би трябвало да се регистрират r видимите и невидими 

прояви на авторитет и престиж в облеклото, поведението и начина на 

живот. Връзката на китайците с родните места и семействата чрез 

изпращане на част от доходите си там също е черта на поведението на 

съвременните мигранти от Източна Европа. Това са типологични 

характеристики на миграциите, които не са описани в увода и 

теоретичнта първа глава. Двойното гражданство като явление, отразено 

също в разговор с информатори е друго докаателство за процесите на 

интеграция, които започват  в тази общност. 

       Заключението на работата повтаря някои изводи и твърдения на 

докторантката в различните глави на дисертацията. Вече продчертах 

слабата страна на работата: липсата на описание и анализ на 

икономическото, политическото, регионалното, националното и 

идеологическо развитие на Китай като родина на емигрантите и техен 

социален и културен бекграунд. Какво означава модернизация на 

Китай също остава неясно, „Изходната точка на миграционата мрежа” 

остава без съдържателен анализ. Най- общо теорията потапя и размива 

същността на  работата и й придава наукообразност и ограничена 

научна стойност.   

 

          Представеното критично становище ми дава основание да 

определя дисертацията: „Китайската общност в София в началото на 21 

век” като съчинение, което се опитва да приспособи общи научни 

схеми към проблема за съвременната китайска миграция в София. 

Съществуват приносни моменти, които се отнасят отчасти до увода,  

първа и най-вече до трета глава.  

           Предлагам дисертацията да бъде допусната до защита. 

 

 

 

София, 16.ІІІ.2015                                             Т. Бонева 
 


