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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. Нели Петрова 

относно дисертационен труд на тема” Съвременни модели на социално възпитание и 

работа със семейството” ,  

представен от Деян Недялков Делчев, 

за присъждане на образователна и научна степен 

“ДОКТОР“, 

по професионално направление 1. 2. Педагогика (Социална педагогика) 

Научен ръководител проф. дпн. Клавдия Сапунджиева  

Представяне на кандидата: 

Деян Делчев е редовен редовен докторант в катедра „ Социална педагогика и социално 

дело”, зачислен на 1. 10. 01. 2012 г. и отчислен с право на защита на 10. 01. 2015 г.. 

Деян Делчев завършил е бакалавърска програма по Социална педагогика и магистърска 

програма по Магистър по английска филология с профил „Литература и медии“. Работил е 

като възпитател и преподавател по английски език. Изследователските му интереси са 

логично продължение на образователните и професионалните дейности. 

 

Актуалност на изследователската проблематика: 

В контекста на все по-концептуализираното търсене на идентичността на социалната 

педагогика подобно изследване е изключително актуално, именно защото е 

ориентирано към теоретичен анализ и по-скоро познавателни резултати. От гледна 

точка на развитието на социалната работа и специфичната  социално-педагогическа 

работа с деца и семейства в риск, необходимостта от теоретични, познавателни опори, 

от професионализиране на помагащите дейности е все по очевидна, което прави 

представеното изследване изключително актуално. Практиката очертава все по-ясната 

потребност от ориентиране на социалната работа по закрила на деца в риск към 
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социално-педагогическа интервенция както към децата, така и все повече към 

семействата, за да се предотвратява раздялата с тях и в този смисъл все повече се 

очертава потребност от смислена и осмислена социално-педагогическа работа с тях. На 

следващо място, превенцията като сфера на социално-педагогическа дейност 

продължава да дава заявки към науката и изследванията за адекватни на времето и 

потребностите на хората подходи и модели на работа със семейства. В този контекст 

необходимостта от диференциация и идентификация на социално-педагогическата 

дейност като специфична изисква и заслужава изследователски интерес. Ето защо 

смятам особено актуална тази тема и поздравявам автора за смелостта да се насочи към 

теоретично проучване.   

Представяне на дисертационния труд: 

Дисертацията е в обем от 214 страници. Състои се от увод, три глави, заключение, 

речник на термините, цитирана литература,  библиография по темата с общо 254 

заглавия – от които 131 на кирилица и 123 на латиница и приложение в края. 

Дисертационният труд има бих казала нетипична структура, но същевременно ясна 

логика на конструиране,  съдържа три раздела, като емпиричното изследване е част от 

третия раздел, заключение, речник на термините, цитирана литература, отделно 

библиография, и приложение на въпросника от емпиричното проучване. 

Целта на дисертацията е  да „предложи една адаптирана теоретична система от подходи 

за работа със семействата в България, която да отразява стратегическата парадигма на 

социално-педагогическите дейности в основните им функции на посредник в релацията 

„семейство-социални институции“ и фасилитатор при мобилизиране потенциала на 

членовете на семейството за разрешаване на проблеми”. Задачите на изследването 

логично са „да се проучи…., да се анализират и систематизират социално-

възпитателните модели за работа със семейства …”. Според мен те са формулирани 

коректно, и удовлетворяват постигането на твърде амбициозната цел. Вероятно 

отсъствието на задача, която да е ориентирана към обобщение на резултатите и 

формулиране на изводи, представяне на модел и пр. е довела до отсъствието им и 

представения труд.  

Теоретичният подход на автора легитимно се опира на проучване и представяне на 

философски и  социологически подходи за  моделите, за социалното моделиране, за 

видовете моделиране за да достигне до представяне на модели за социално възпитание. 
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Дисертационният труд по един твърде интересен и естествен начин следва логиката на 

самото проучване на връзката между парадигма, теория, модел, подход и пр., т.е. сякаш 

наученото в рамките на теоретичното изследване се прилага директно в конструирането 

на  собствения изследователски труд. Отбелязвам това, тъй като на фона на често 

самоцелните т.н. литературни обзори в много дисертационни трудове, тук имаме едно 

целенасочено, фокусирано, теоретично проучване на ясно диференцируеми нива на 

познание, с ясни връзки и детерминанти между отделните му части. На практика 

проучените  теории и подходи за социално моделиране са аргументирани и прилагани 

според специфичните особености на изследваното поле на социално-педагогическа 

работа. Тази аргументация би могла да бъде още по-ясно структурирана и представена.  

Анализът на социалното възпитание е представен през дедуктивния подход по 

класификация на автора, която му позволява да прояви специфичен ракурс на 

систематизиране и обобщение.  Тук проличава езиковата култура и компетенции, които 

са позволили проучване на  широк кръг автори и изследвания по проучваната тема. 

Базата на тази класификация са схващания за социалното възпитание, които го 

обвързват основно със социализацията, т.е. със връзката на човека със социума, което 

предварително задава рамката на разсъжденията, и тази рамка намира своите 

ограничения при анализа на нивото на връзката на социалното възпитание, социалната 

педагогика и социалната работа.  Разглеждането на социалното възпитание в този 

смислов контекст логично поставя въпроса за използването на социалната педагогика в 

тоталитарните общества, не само от нацизма, за което авторът споменава в своята 

работа. Именно разбирането на социалното възпитание единствено като възпитание 

чрез обществото, позволява тази злоупотреба и в други страни и до днес. По този 

въпрос има множество изследвания в Европа, а и в България, чиито анализ би помогнал 

за включване по-осмислено на психопедагогическия дискурс при дефиниране на 

социалното възпитание, от там на социалната педагогика и социалната работа.  

Формулираните изводи в края на раздела позволяват на автора да очертае схемата на 

своите разсъждения и да направи препратки към раздела за проучване на семейството 

именно като обект на социално възпитание, а не и като негов субект. 

Като обект на социално възпитание, семейството първоначално се анализира през т.н. 

неформално социално възпитание, т.е. през религиозните модели, а след това се 

преминава към моделите на социално възпитание в социалната работа. Отново искам да 

подчертая важността на това проучване и обширният обем информация, която е 
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изведена и подложена на анализ, систематизиране и обобщение, което според мен е 

принос на този труд. В тази глава са представени много различни модели и подходи, 

което е богатството на проучването и демонстрира възможностите на автора да 

изследва един проблем на широко поле на концепции, автори и подходи. Едновременно 

с това, тук се очертават и трудностите да се анализира, систематизира наученото. При 

представянето на теориите, които имат връзка със семейството се очертава трудността 

да се анализира, която според мен произтича и от твърде социологизаторската рамка на 

разглеждане на социалното възпитание и поставянето на семейството като негов обект.  

Теорията на привързаността, системният подход, който е подробно описан без да е 

назован като такъв, както и другите помагащи и терапевтични подходи, не могат да се 

разберат  извън  психопедагогическия дискурс  на  социалното възпитание и 

социалната педагогика. Така или иначе авторът е предложил различни модели на 

тяхното класифициране, което само по себе си има информационна ценност.  

Третият раздел е изключително интересен тъй като представлява опит целият 

теоретичен анализ да се приложи като схема на анализ на ситуацията в България. 

Анализът на базата на представени множество автори, от разширената палитра на 

философско, социологическо, социално педагогическо познание, с елементи и на 

исторически поглед.  Историческият преглед не е систематичен, и е фокусиран върху 

промяната в моделите на работа със семейства. Авторът се опитва да включи в този 

анализ и развитието на социалната работа с деца и семейства в риск през последните 

двадесет години, именно през фокуса на своите отправни точки, което има 

разнопосочни резултати. Авторът съумява да даде една едновременно широка и 

едновременно концептуално центрирана картина на социално-педагогическата работа 

със семейства.  

Определен принос за това има емпиричното изследване, което е опит да се провери 

частично т.н. модел, който авторът предлага за  бъдещата социално педагогическа 

работа със семейства. Прилагането на модела в проучване на проблема за 

урбанизацията  и на повлияването на моделите за социално-педагогическа работа от 

социалните процеси на урбанизация, които бележат периода след 50-те години на 

миналия век и на дигитализацията през последните десетилетия, е интересно както като 

модел на проучване, така и, в известна степен,  като постигнати резултати и изводи. 

Съчетаването на данни от изследвания с данни от собственото анкетно проучване 
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позволява на автора да анализира отношението към самите процеси на урбанизация и 

дигитализация, както и да очертае някои връзки между тях.  

Критичните ми бележки и препоръки са: 

Необходима е още по-ясна връзка между теоретичната и емпиричната част.  

В емпиричното изследване определено от по-задълбочено проучване и анализ се 

нуждае връзката между посочените процеси и социалното възпитание, социалната 

педагогика, социално-педагогическата дейност със семейства,  представянето на тази 

връзка е твърде схематично. 

Изводите и заключението, според мен, би следвало да бъдат по отношение на целта и 

задачите на дисертацията, да очертаят предимствата и ограниченията на ползвания 

теоретичен модел на изследване.   

Значимост на дисертационният труд и оценка на приносите 

Определено смятам, че дисертационният труд има изследователски принос. Трудът 

демонстрира компетенциите на автора да постави проблем и да го проучи с 

подходите и методите на теоретичното  изследване.  

Заслужават висока оценка усилията на автора да проучи набор от теории, концепции 

и подходи за социалното моделиране, социалното възпитание, да приложи този 

анализ в конкретна ситуация, случай и да направи връзка между тях при 

концептуалното очертаване на актуален модел за социално-педагогическа работа със 

семейства. Основен принос, според мен е в използването на теоретично 

конструирания модел за анализ при проучване на специфична изследователска 

проблематика. 

Резултатите от теоретичния анализ на моделите за социалното възпитание, за 

социално-педагогическа работа със семейството могат да използват в обучението на 

студентите по социална педагогика, както и в подготовката на специалисти от 

практиката.  По този начин дисертационният труд има директен принос към 

професионализирането на социално-педагогическата работа със семейства.  

Смятам, че приносите в автореферата  са формулирани коректно и удовлетворяват 

изискванията за дисертационен труд.  
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Представяне и оценка на публикациите по дисертационния труд: 

Деян Делчев  има две публикации по темата, едната в списание Педагогика,  и другата  

в  Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”. Публикациите 

и дисертационния труд са лично дело на докторанта и са самостоятелни.  Те обхващат и 

представят изследователските постижения на дисертацията. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ  оценката ми за дисертационния труд, автореферата и научните 

публикации на докторанта е ПОЛОЖИТЕЛНА, постигнатите резултати, 

формулираните приноси ми дават основание да предложа пред Научното жури, на 

докторанта Деян Делчев да бъде присъдена образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 1. 2. Педагогика (Социална педагогика). 

София, май 2015 г.   


