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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Петко Христов  

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей 

Българска академия на науките 

 

за дисертация на тема: „Китайската общност в София в началото на 21 век” 

на Ивет Фандъкова, редовен докторант в катедра „Етнология” на СУ „Св. 

Климент Охридски”  

 

 

Представената от Ивет Фандъкова дисертация е посветена на 

актуална и предизвикателна тема, слабо разработена в българската наука – 

въпреки няколкото конкретни изследвания, все още темата за китайската 

имиграция в България е извън фокуса на българските етнолози и 

антрополози. В този смисъл темата е дисертабилна и изследването има 

приносен характер, доколкото е първото цялостно изследване на 

китайската имигрантска общност в столицата със стремеж проучването да 

я обхване в дълбочина. Основните цели на изследването са добре 

формулирани и приложения комплексен методологичен подход, 

комбиниращ разнообразни методи на проучване, е успешно приложени. 

Дисертационният текст е добре структуриран, състои се от увод, три 

глави и заключение. В уводната част на дисертацията са обосновани 

основните цели на проучването, неговия териториален и времеви обхват и 

приложените изследователски стратегии и техники. Авторката разглежда 

китайската имиграция в България като частен случай на миграционните 

процеси изобщо. Отбелязано е, че поради социалния и регионалния 

профил на имиграционните вълни, резултатите от проучването в София 

показват представителността на изследването на столичната китайска 

имигрантска общност за цялата страна.  

В краткия преглед на българските миграционни изследвания 

авторката изтъква, че преобладаващата част от тях са посветени на 
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българската емиграция в чужбина, като освен своята малобройност, 

изследванията върху имиграционните процеси в България са фокусирани 

основно върху бежанските потоци към страната. Това още веднъж доказва 

значението и приноса на предложеното дисертационно изследване. 

Изследването отговаря на критериите за успешно проведено етнологична 

проучване, въпреки че дълбочинните интервюта са само 15 а 

неформалните – 30. С оглед на спецификата на изследваната общност и 

най-вече на езиковите бариери при интервютата, обаче, това е разбираемо 

и не ограничава възможностите за анализ и формулиране на изводите от 

проучването. Резултатите от специфичните теренни методи на изследване 

са успешно допълнени от анализа на разнообразни количествени данни и 

включено наблюдение в социалните мрежи. 

Първа глава е посветена на критичен преглед на теоретичните 

концепции и методологически подходи в световната литература, посветена 

на миграционните процеси като цяло. За нуждите на конкретното 

изследване Ивет Фандъкова се опитва да комбинира методи и подходи от 

различни концептуални модели за миграционни изследвания, като 

определя мрежовия подход, съчетаващ идеите на миграционните системи и 

миграционните мрежи, обогатен с теоретичната рамка на 

транснационализма, за най-адекватен на предприетото от нея проучване. И 

докато мрежовият подход е използван най-вече при представянето на 

особеностите на формиране на китайската общност в България, то 

транснационалният фокус е поставен върху изложението на същността и 

особеностите на икономическите и социалните формирования на 

китайските имигранти в столицата, техните отношения и специфична 

идентичност.  

Във Втора глава е направен преглед на китайската миграция в 

световен мащаб, нейната история, периодизация и особености. Подчертано 

е, че китайската миграция е глобален феномен с вековна история и 
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разнообразни прояви в съвременността. Като причина за това се посочват 

от една страна модернизацията на Китай и политиката на страната, целяща 

приобщаването й към глобализиращия се свят, а от друга – особеностите 

на имигрантската политика в различните страни. На фона на 

миграционните стратегии и модели на миграция от Китай към различните 

европейски държави са откроени особеностите на китайската имиграция в 

Източна Европа и конкретно към България през последните 25 години, 

след началото на демократичните промени в страната. Подчертава се, че 

тази миграция е предимно трудова и притежава своите регионални и 

социални специфики, но в много отношения е сходна с тази към 

останалите държави в Югоизточна и Южна Европа – както от бившия 

социалистически блок (като Унгария и Чехия, откъдето са примерите), 

така и в страни като Гърция и Испания, например. От анализа на теренното 

си проучване Ивет Фандъкова прави извода, че именно верижната 

миграция характеризира миграционния поток от Китай към България; 

проличава и локалната и родствена основа на социалната мрежа, стояща в 

основата на отношенията и практиките в мигрантските отношения. 

Показвайки „вътрешната” гледна точка на китайската общност в 

столицата, авторката говори именно за етническата солидарност и 

социалната мрежа като даващи сигурност, стабилност и преимущество на 

новите имигранти.   

Изследването показва, че широко разпространената теза за 

китайската имиграция към България като временна и предмостие за 

продължението й към Западна Европа, е в много отношения невярна и това 

не е преобладаващият модел на миграция. Като илюстрация служат 

множеството примери за мигранти, дошли в България от други европейски 

страни. Тук по-подробен анализ на политиката на българската държава в 

имиграционната сфера в сравнителен план би допринесъл за 
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допълнителното изясняване на миграционните стратегии от Китай към 

страната ни.  

Трета глава разглежда конкретните особености на живота на 

китайските мигранти в България и формите на всекидневния им живот в 

столицата. На базата на собствените си теренни проучвания, Ивет 

Фандъкова представя основните сфери на трудова и предприемаческа 

активност на китайската общност в България – търговията с евтини 

китайски стоки и ресторантьорството. Подчертано е, че това е общ модел 

на икономическа дейност на новите китайски мигранти в Европа. 

Анализиран е „етническия бизнес” на китайската мигрантска общност в 

няколко аспекта: неговата йерархизираност, затвореност, разнообразни 

форми на отношения с официалните представители на българските 

институции, и преди всичко културната предопределеност на принципите 

на солидарност и взаимопомощ в бизнес отношенията, почиващи на т. нар 

„бамбукова мрежа”. Проучването показва, че етническите мрежи и 

семейните структури продължават да са в основата на модела на 

китайските предприятия в България вече две десетилетия, а единствените 

промени са опитите да се разшири сферата на дейностите или географския 

обхват. Изводът на авторката е, че принципите на изграждане на 

предприятията, контактите и ресурсите продължават да бъдат неизменни 

през последните 25 години. Едновременно с това е подчертана ниската 

степен на обществени изяви и публичен живот на китайската общност, 

слабата вътрешно-групова комуникация извън трудовите и 

икономическите взаимоотношения и най-вече – нейната капсулираност и 

индеферентност към локалната среда и към обществения живот в 

България. Китайските имигранти в София са много по-тясно свързани с 

живота в родните им провинции и населени места в Китай, отколкото със 

социалния живот в столицата на страната-приемник. Ето защо 

използването от Ивет Фандъкова на транснационализма като 
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интерпретационна рамка е обосновано и успешно приложена като 

методологически подход. Факторите, които участват във формирането на 

мигрантска идентичност сред китайската общност в София, както и 

променящият се социален, икономически и културен профил сред тази 

общност са сред изследователските акценти в тази част на дисертацията.  

В последната част на тази глава на дисертацията – „Китайските 

мигранти като част от българското общество”, са представени интересни 

образци от теренните материали на авторката относно стереотипите на 

възприемане на китайските мигранти след населението на столицата. Това, 

което липсва според мен, е сравнението с други азиатски имигрантски 

общности в София, с тази на виетнамците, например. Това би допълнило 

широко използваните сравнения с изследванията на китайските 

миграционни общности в други страни от Източна Европа. Но това не 

променя интегралния характер на представеното изследване и може да се 

посочи само като перспектива за разширяване на изследването в бъдеще. 

В Заключението  са представени синтезирано основните резултати 

от дисертационното проучване. Авторефератът отговаря на съдържанието 

на дисертацията. 

Смятам, че Ивет Фандъкова е усвоила напълно методологията на 

изследователската работа в етнологията и антропологията, методите на 

теренно проучване и обработка на разнообразни източници на 

информация. Въз основа на изтъкнатите качества на дисертантката и на 

посочените приносни моменти в нейното дисертационно изследване 

препоръчвам на Научното жури да бъде присъдена на Ивет Орлинова 

Фандъкова образователната и научна степен „Доктор” за дисертационния й 

труд „Китайската общност в София в началото на 21 век”. 

 

15.03.2015      

(доц. д-р Петко Христов) 
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