
                                         СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

                                                                       ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

                                                                         КАТЕДРА „ЕТНОЛОГИЯ” 

                                      

                                                                              Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

                        на дисертационния труд на докторант Георги Василев Богданов на тема: 

  „Етнопсихологически аспекти на социално-образователните функции на Фейсбук у нас – 

                                                                                   2008 – 2013” 

  за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление – 

                                            3.1. Социология, антропология и науки за културата 

                 Представеният дисертационен труд на докторант Георги Богданов е ярък и рядък за 

българските условия пример на иновативност в контекста на етноложката и антропологическа 

наука: за първи път така обосновано и сериозно се предлага модел за изследването на итнернет-

мрежите като етнографски терен. В тази връзка е изработена и самата структура на дисертацията – 

как е изобретен самият модел и какви могат да бъдат резултатите от него. 

                Дисертацията съдържа Увод, три глави, изводи, заключение, списък с използваната 

литература, интернет-източници и три приложения. Тя е в размер от 236 стандартни машинописни 

страници, от които авторовият текст заема 194 страници. В този вид и от гледна точка на обема и 

техническите параметри тя напълно отговаря на изискванията за покриване на условията за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

              Големите достойнства на труда, обаче, са поместени в самият текст, в неговото 

съдържание и оформяне на статистическата информация. В Увода /стр.4 – 7/ на кратко са 

посочени целите и задачите на труда, неговият предмет, обект и хипотеза. Като основна цел на 

дисертацията са посочени „етнопсихологическите аспекти на социално-образователните функции 

на Фейсбук у нас”, като вниманието е фокусирано върху рефлексията на потребителите към 

стереотипно или дискриминационно съдържание. Тук е поместена и информацията, че 

изследването се опира на етнопсихологически ексеримент с диагностика на 1270 потребители-

респонденти от Фейсбук-мрежата, касаеща ромската общонст и с дразнител публикации, 

провокиращи информаторите по различни въпроси на дискриминацията. 

         Още тук искам да отбележа, че в историята на българската етнология до сега няма 

изследване, което да се опира на такъв голям емпиричен наратив. Тук несъмнено става въпрос за 

нов тип изследване, много повече отговарящо на изискванията на т.нар. изследвания с емпирично 

насищане, което попада и в друг клас „представителност” от социологическа гледна точка. Освен 



това, както вече бе отбелязано в началото на рецензията, за първи път в историята на 

етнологията/антропологията се предлага версия за използването на интернет-мрежите като 

етнографски терен. При това с изработена и подходяща методология за подхождане към такъв тип 

проучвания. Именно в тази връзка искам отново да подчертая иновативността на проучването, 

което не е само в български национален контекст, а в един много по-широк план, отнасящ се до 

историята и развитието на етнологията/антропологията в световен мащаб. 

       Задачите на дисертационния труд са определени в четири точки.  Като първа се поставя 

задачата да се типологизира поведението на всичките 1270 потребители – респонденти спрямо 

стереотипните публикации и от гледна точка на т. нар. „Пет личностни черти”. Въпросните пет 

личностни характеристики са утвърдена мярка в етнопсихологията за изследване на характерите 

на хората, като става въпрос за следните черти: невротизъм, екстровертност, отвореност, 

благосклонност и добросъвестност/стр.18-21/.  Тук имам забележка в смисъл, че авторът е могъл 

да посочи основните характеристики на „Петте големи личностни черти” още в увода, за 

улеснение на читателите, но тази забележка не бива да се възприема като съществена. Очевидно 

Г.Богданов е имал предвид факта, че читателите на неговата работа са подготвени академични 

лица, за които знанието за тези „Пет големи”, както се изразява на редица места авторът, е просто 

задължително. 

               Втората задача на дисертационния труд е „структуриране на етнопсихологически модел”, 

който да се използва при бъдещи интервенции и политики срещу езика на омразата и проявите на 

дискриминация в интернет-мрежите. Функциите на този модел според автора са превантивни и с 

цел постепенното отмиране на мнения и статии с ксенофобско, неофашистко и дикриминационно 

съдържание. 

           Останалите две задачи на труда се свеждат до „определяне на етнопсихологическите 

условия за превенция на дискриминацията и „езика на омразата” и оценка на разпознаваемостта 

и доверието към институциите, работещи по въпросите на дискриминацията. Чрез своето 

изследване и експеримент авторът си поставя и задача да направи подходящите препоръки към 

заинтересованите държавни и други публични институции за превенция на дискриминацията в 

социалните мрежи. 

          Като предмет на разработката Г. Богданов е посочил „етнопсихологическото изследване на 

личностните черти” на своите потребители-респонденти и тяхната реакция спрямо стереотипни 

публикации, отнасящи се до ромската общност в България. Обекта на изследването са 

характеристиките на разработената типология за потребителите-респонденти, диагностицирани 

по следните принципи: етнически маркери, образователни, по местоживеене, по пол и 

метрическа възраст. 

        В частта „Хипотеза” Г. Богданов е изразил предположение за съществуването на обратна 

връзка между личностните черти на неговите респонденти и „Петте големи” в план личностна 

рефлексия и отношение към стереотипни публикации спрямо ромската общност у нас. На тази 

основа в края на Увода авторът е представил и логиката на структурата на дисертацията. 



         

         Глава Първа е озаглавена „Етнопсихологически аспекти на страниците на социалните 

мрежи”/стр.8 - 69/. Проследена е историята на социалните мрежи по света, като е обърнато 

внимание и на появата,  развитието и функции на социалните мрежи и у нас. За целта Г. Богданов 

се опрял на значим обем литература, предимно англоезична, където са представени научните 

школи в изследването на мрежите и тяхната роля за информирането на обществото, за 

изграждането на световния комуникационен ред и за ролята на тези мрежи в изобретяването на 

глобалния свят. Така авторът създава необходимия фон на своята разработка и показва условията, 

върху които се изгражда неговото изследване. 

        В тази глава /стр.18-21/ Г. Богданов е обяснил и какво представлява т.нар. „Петфакторен 

етнопсихологически модел”, който той е избрал за мерило за своя научен проект. Докторантът е 

обърнал отделно внимание на всеки от тези базисни категории, каквито са невротизмът, 

екстровертносттта, отвореността, благосклонността и добросъвестността. Това са каналите за 

измерване на основните характеристики на личността и в този порядък: съставянето на профил на 

неговите 1270 респонденти-потребители във Фейсбук. 

       В специален параграф е направен и преглед на етнопсихологическите школи/стр.22-32/, и 

приносът на всяка една от тях в сферата на изучаването на личността и колективите. Направен е 

по-подробен разбор на приносите и похватите на етнопсихологическата школа на Рут Бенедикт и 

нейните привърженици, тъй като именно моделът на американската етнопсихологическа школа е 

най-близо до използваните похвати  при написването на дисертацията. Отделено, обаче, е и място 

за някои други психологически направления от психологическата антропология: аналитично-

психологичното учение на Карл Г. Юнг, на Ерик Фром и някои други, и разбира се, на основателя 

на този дял от антропологическата наука З. Фройд. 

      В тази глава и по-специално в параграф 1.5. е презентирана и практическата и приложна 

насоченост на труда: създаване на теоретична основа на „доброто държавно управление” чрез 

Фейсбук-мрежата. Авторът пояснява и какво има предвид под понятието „добро държавно 

управление”. Това е създаването на модел за постепенното изтласкване към периферията на 

езика на омразата и на практиките на дискриминация, което се основава на ефикасността на 

предложението, неговата откритост и участието на хората за реализацията на целите на работата, 

т.е. въвличането им в битката срещу етническата омраза и предразсъдъците на религиозна, 

етническа, социална, полова и прочие основи. 

       В края на Първа глава е поместена и частта „Дискусия”. Тук авторът е констатирал наличието 

на значителна и достатъчна нормативна основа за противодействие на дискриминацията и езикът 

на омраза, но и факта, че у нас по принцип и в социалните мрежи в частност не се противодейства 

на  тези явления. Т.е. констатирано е съществено разминаване между нормативната база и 

реалната практика, което е наистина база за сериозна дискусия.  

       Втората глава /стр.70-118/е посветена на социално-образователните функции на Фейсбук-

мрежата. Посочени съ възможностите за разширяване на интерактивното извънкласно 



образование чрез интернет-мрежите, както и опасностите от пренасянето на част от обучението на 

подрастващите в социалните мрежи. Самата идея за насочване на част от обучението чрез 

интернет-мрежите съдържа огромни ресурси при популярността на общуването чрез тези мрежи 

и това е посочено в текста на Г. Богданов. По-нататък авторът е обърнал сериозно внимание на 

вредите от дискриминацията, като е акцентирано на икономическите загуби от 

пренебрежителното отношение към ромите, бежанците и  хората с увреждания като работна 

сила. В този ракурс са показани и редица негативни предразсъдъци на българите към другостта, 

които дори в научната литература рядко се посочват и то в твърде меки варианти. Всичко това е 

показано чрез специални научни методологии и академични похвати, което придава 

убедителност на тезите на докторанта, въпреки, че не кореспондират с патриотарските текстове в 

много академични и популярни съчинения. 

      В края на главата авторът е показал възможностите на Фейсбук-мрежата като социално- 

образователно поле. В частта „Дискусия” са посочени новите обучителни програми за ключова 

компетентност с фокус недискриминацията. 

      Третата глава /стр.118-182/ е най-съществената от дисертацията, тъй като именно тук , на 

повече от 60 страници, са поместени самото изследване и резултатите от него. Всичко това е 

направено изключително прегледно, в таблична форма, като числата и графиките свидетествуват 

за убедителността както на избрания изследователски метод, така и на изводите от проучването. 

     Първият параграф е посветен на методологията на изследването. В значително по-разширен 

вариант е обяснен посоченият вече „Петфакторният модел” на Луис Голдберг, както и седем 

негативни стереотипа спрямо ромите. Добавен е и един положителене стереотип, свързан с 

музикалността на ромското население у нас и любовта на тези хора към музиката 

изобщо.Посочени са още етапите, демографските параметри на проучването е някои други 

инстументи от експеримента. В някои от случаите има наистина повторения от първа и втора 

глава, но те не утежняват читателя, а само го подпомагат в ориентирането в тази сложна 

проблематика. От 122 до 127 стр. текстът е подсилен и с таблици и графики, които по-добре да 

онагледят авторовите тези и да покажат профила на респондентите-потребители. В тази връзка 

искам да обърна внимание на таблицата на стр.126-127, където изключително прецизно и 

подробно е представен въпросникът, чрез който Г.Богданов изгражда профилите на своите 

интформатори. 

       От 128 стр. насетне започва и анализа на резултатите от отношението на респондентите към 

провокиращия материал във Фейсбук, към осемте стереотипни реплики или изречения на ромска 

тематика. Първият провокиращ въпрос е свързан с констатацията „На ромите им е в кръвта 

музиката. Те са музикални”. По нататък в този порядък респондентите са провокирани и със седем 

негативни стереотипни изречения по отношение на ромите: „Циганите раждат, за да се издържат 

от социални помощи”/стр.133/, „Не може да се доверявате или разчитате на ромите”/стр.138/, 

„Податливи са да извършват престъпления”/стр.142/, „ Мързеливи и безотговорни”/стр.147/, 

„ромите подценяват образованието”/стр.151/ , „Всички роми много си приличат”/стр.156/ и 

„Ромите трябва да живеят отделно и да не се месят с българите и турците”/стр.160/. 



          От стр. 166 насетне са показани и обобщените резултати от проучването. Това се отнася и до 

частта „Изводи”, както и до Заключението. Направена е убедителна дисекция на характерите на 

самите респонденти според петфакторната скала и как всяка група от тяк се е отнесла към 

провокативните въпроси, свързани с осемте поместени във Фейсбук констатации. На фона на тази 

подробна разбивка не може да не прави впечатление, че по-образованите респонденти са по-

малко податливи на стереотипни представи и на предразсъдъци. Те са и по-толерантни към 

другостта и конкретно към ромската общност. На другият полюс са респондентите с по-ниско 

образование и сред най-младите, които в малка степен са били подложени на въздействието на 

образователните процеси у нас. 

     Представени са и таблици как респондентите разпознават специализираните институции за 

борба с дикриминацията. Така в крайна сметка самите респонденти са типологизирани в десет 

категории, като към всяка една от тях може да се разработи специализиран етнопскихологически 

модел за интервенция и стимулиране на интеркултурна компетентност за проеодоляване на 

негативни стереотипни нагласи спрямо ромската общност. В друг ракурс авторът е групирал 

своите респонденти в три групи : 1.Потребители с дискриминационно поведение; 2. Потребители 

с емоционално-примиренческо поведение; 3.потребители с рефлексивно мислене, с обективна 

оценка на ситуацията.  

       На стр. 186 е представен и авторовият модел за една целенасочена политика на превенция 

срещу дискриминацията при констатирани случаи на езика на омразата и на демонстрацията на 

негативни нагласи и предразсъдъци спрямо ромите. На стр. 187 това е онагледено и фигуративно. 

По-нататък авторът е обърнал и внимание на уславията за извършване на превенция, като 

акцентът е върху образованието и неговата специфика от гледна точка на самата мрежа Фейсбук. 

      В Заключението /стр.192-195/в конспективен вид са представени и основните констатации и 

предложения на докторанта. На първо време той констатира, че с появата и развитието на 

социалните мрежи са се появили и нови възможности за въздействие върху личността. Формите и 

съдържанието на това въздействие са и по посока на появата на мнения и други  материали от 

дискриминационен характер, които се възприемат по различен начин от различните типове 

личностни характери. В тази връзка авторът предлага да се използват социално-образователните 

възможности на интернет-мрежите за противодействие и превенция на дискриминацията и 

същевремнно за изграждане на нови ценностни системи, които да се основават на хуманизма, 

разбирателството и толерантността. Това означава не само разработване на модели за такава 

интервенция, но и изграждането на нова „дигитална компетентност”, която да ограничава 

пропагандата и въздействието на дискриминацията, ксенофобството и други антихуманни 

явления, и същеврменно да изобретява други нагласи: по посока на хуманността и 

разбирателството между различните етнически, религиозни и социални общности. 

      В заключението е обърнато и внимание на институциите, в чийто задължения са задачите за 

борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията и антихуманни явления от неофашистки 

характер. Според автора те все още не осъзнават своята възлова роля в тази борба за хуманизъм, 

още повече, че те трябва да противодействат и на „конвенционалните медии”, където „90 %” от 



публикациите и материалите са с негативни послания по отношение на ромите и някои други 

малцинствени, бежански и маргинализирани групи. 

       Идеията на Г. Богданов за използването на Фейсбук като етнографски терен и като средство за 

образование в името на хуманни идеи заслужава особено внимание и надхвърля границите на 

академичното научно поле. Това са идеи със силно практическо-приложен характер и затова аз се 

надявам, че този труд ще бъде публикуван и използван от специализираните държавни, общински 

и граждански образователни институции за иновативни практики в сферата на оразованието и в 

името на толерантността и добруването между отделните групи в българското общество. 

Социалните мрежи предоставят такава възможност при тяхната нарастваща популярност сред 

младите поколения. 

      В тази връзка искам да изразя и своето задоволство от педагогическата и научна работа на 

научния ръководител на докторант Г. Богданов – проф. д-р Ирина Колева, която несъмнено също 

има принос за този крайно интересен иновативен труд за етноложката наука у нас и по света. 

Особено за връзката на етнологията с образованието и социалните мрежи, която тенденция не 

само е нужна на българската образователна система, но и достатъчно убедително се доказва в 

настоящия текст. А тази връзка е само част от приносите на автора за необходимостта 

образователната ни система да използва ресурсите на етнологията за своите образователни цели. 

        Към автора на дисертационния труд бих отправил и една препоръка, която, обаче, не се 

отнася до представения текст, а при бъдещи негови занимания с проблематика като тук 

дискутираната. Става въпрос да се направи и проверка на профила на потребителите-респонденти 

в реална житейска среда, а не само по отношение проявленията на респондентите в социалните 

мрежи. Подобна стъпка още повече ще задълбочи познанията за профила на образите, стоящи в 

интернет пространството, особено от етнопсихологическа гледна точка и от позициите на 

психологическата антропология. 

      Като имам предвид написаното по-горе и изключително иновативния характер на 

представения дисертационен труд, предлагам на почитаемото жури да присъди на докторант 

Георги Богданов образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата. В тази връзка категорично и без всякакви 

съмнения гласувам в подкрепа на този призив. 

 

София, 30.05.2016 г.                       Автор на реценцията:....................................................... 

                                                                                                        /Доц. д-р Веселин Тепавичаров/   

 


