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1. Данни за дисертацията и автореферата 

 

Представеният дисертационен труд съдържа 266 страници. Структурата на 

дисертационния труд е съобразена с поставената цел и съответните й задачи. В Увода 

са представени критично обектът на изследването, задачите на дисертационния труд; 

значението и актуалността на темата в сферата на българските миграционни 

изследвания; методологията на труда. В Първа глава, озаглавена „Теоретични 

концепции“ се проследяват развитието на представите за миграцията в социалните 

науки; миграционните системи и миграционните мрежи; теориите за 

транснационализма, глобализацията. Подробно е представен теоретичният модел на 

дисертацията. Във Втора глава, озаглавена „Китайската миграция – история, фактори, 

развитие в съвременността“ е проследено историческото развитие на емиграцията от 

Китай; факторите за развитието на съвременната китайска миграция; съвременната 

китайска миграция към Европа, по-конкретно към Източна Европа и към България. 

Трета глава е озаглавена „Китайските мигранти в България“. Тя представя трудовата  

сфера на китайските мигранти в България; общностните им структури; имигрантската 

идентичност и позицията на мигрантите като част от българското общество. Трудът 

завършва със Заключение, Библиография и Списък на източници от интернет. 

Докторантката показва отлично познаване на миграционните изследвания в 

България, както и актуалната миграционна литература, разработвана в духа на 

англосаксонската академична традиция. Правят впечатление аналитичното представяне 

и критичният й подход към водещите миграционни теории. Докторантката прилага 

успешно различни теоретични модели към изследваната общност в България. Важна 

характеристика на дисертационния труд е, че съвременната китайска имиграция в 



София е поставена в световен, европейски и по-конкретно - източноевропейски 

контекст. Този подход е следван успешно в целия текст и определя коректността на 

направените изводи. Важен приносен акцент в изследването представлява анализът на 

политиката към миграционните потоци в изпращащата и в приемащите страни. Той 

позволява да бъдат разбрани пулсациите в имиграционния поток и в България. 

Докторантката коректно описва трудностите при събирането на емпирична 

етноложка информация, дължащи се на езиковата бариера и на културните специфики 

на китайските имигранти в София. Тези фактори определят по-външния поглед към тях 

и изместването на акцента на изследването главно върху видимите, икономически 

форми на активност на имигрантите. Доминира мъжката гледна точка, която рядко е 

разчупвана от материали, изразяващи женската позиция. Бъдещи изследвания, които 

биха преодолели езиковата бариера, биха позволили на Ивет Фандъкова да влезе в 

семействата, които коректно е определила като основна структурна единица, 

определяща поведението в емиграция. Въпреки ограниченията, докторантката се е 

постарала да обхване цялата социална и възрастова палитра на имигрантите мъже. 

 Ивет Фандъкова е следвала логиката на себепредставянето на информаторите. 

Всички техни цитирани текстове изключват напълно времето на режима на 

председателя Мао. Вероятно би било продуктивно изследването на китайската 

емиграция да бъде погледната и през призмата на пост-социалистическите изследвания 

в нейни бъдещи проучвания. 

Българската академична традиция изисква теренният материал да бъде архивиран. 

Вероятно докторантката е пропуснала да посочи къде е архивиран материалът й. 

Стандартите за получаване на научна и образователна степен „доктор“ изискват 

текстът да бъде написан на добър, академичен български език. Редно е да бъдат 

коригирани изобилните правописни грешки, особено при използването на пълен и 

кратък член, както и окончанието „й“ за множествено число. На места стилът е повлиян 

силно от текстовете, четени на английски, както на терминологично, така и на ниво 

структура на изречението (напр.: употребява се съчетанието „контрабанда на хора“, 

вместо „трафик на хора“, с. 80 и пр.). Редно е да се изписват на български имената на 

чуждите автори (в целия текст) и термините (напр.: ‘snakeheads’ (shetou), с.79; xin yimin  

и qiaoxiang, с. 81; таблицата на стр. 178-179  и пр.). Вековете е прието да се изписват с 

римски цифри. 

2. Научни приноси 



Приемам като коректни и адекватни научните приноси на докторантката, 

представени в автореферата. 

3. Публикации и участия в научни форуми 

Докторантката отчита четири публикувани статии. Всички представени статии са 

свързани с темата на дисертацията и съдържат приносни елементи. Този брой 

публикации отговаря на изискванията на Закона и Правилника. 

4. Заключение 

Изхождайки от обективните изисквания, предявявани към дисертационни трудове 

за получаване на образователната и научна  степен “доктор”, както и вземайки предвид 

класическата академична традиция на българската школа в етнологията, намирам, че 

представеният труд „Китайската общност в София в началото на 21 век” отговаря на 

всички условия. Затова давам положително становище и предлагам на уважаемото 

Научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на Ивет Орлинова 

Фандъкова. 
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