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Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата 

Автор: Георги Василев Богданов 

Тема на дисертацията: „Етнопсихологически аспекти на социално-

образователните функции на Фейсбук у нас (2008-2013)“ 

 

1. Данни за дисертанта. 

Георги Василев Богданов е завършил бакалавърска степен по „Публична 

администрация – управление на изкуството и културна администрация“ в Нов 

български университет (НБУ) през 1993 г. През 2009 г. се дипломира като магистър по 

„Европейска социална политика и социална работа“ в НБУ.  

 

2. Данни за докторантурата. 

Георги Василев Богданов е зачислен за редовен докторант към катедра 

„Етнология” през 2013 година. Темата на дисертационния труд е „Етнопсихологически 

аспекти на социално-образователните функции на Фейсбук у нас (2008-2013)“, с научен 

ръководител проф. д-р Ирина Колева. Обучението му е протекло по предварително 

изготвен и приет на Катедрен и Факултетски съвет индивидуален учебен план. 

Докторантът е положил отлично и в срок предвидените в индивидуалния учебен план 

изпити. По време на докторантурата са спазени всички разпоредби, включени в 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита от катедра „Етнология” 

към Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 



(Протокол № 3 от 04.10.2012 г.). Вътрешната защита на дисертационният труд е 

проведена на заседание на катедра „Етнология“ на 23.03.2016. Научното жури е 

одобрено на заседание на ФС на Исторически факултет на 26.04.2016. При 

придвижването и реализацията на цялата процедура до допускането на труда за 

публична защита не са допуснати нарушения и са спазени всички изисквания. На базата 

на представените документи има всички основания да се заключи, че процедурата по 

обявяването и провеждането на конкурса е осъществена в пълно съответствие със 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за 

неговото приложение, както и с вътрешния Правилник за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”. Даденият по-нататъшен ход на процедурата изцяло отговаря на 

изискванията на посочените нормативни актове. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационният труд „Етнопсихологически аспекти на социално-

образователните функции на Фейсбук у нас (2008-2013)“ е с обем 236 стандартни 

страници, от които 194 страници са текст-изложение, а 28 страници са приложения. 

Структурата му включва увод, три глави, изводи и заключение. Библиографията 

включва 156 заглавия на кирилица и на латиница. Включени са три приложения – 

Списък с организации, работещи в областта на недискриминацията; въпросник на 

етнопсихологическото изследване; данни от количественото изследване във Фейсбук.  

В Увода са очертани задължителните параметри на дисертационен труд – 

актуалност на избраната тема, обект и предмет на изследването, цел и задачи за 

проучване, работна хипотеза. Кратко е посочено, че е проведено етнопсихологическо 

научно експериментално  изследване, с цел да се диагностицират стереотипите  на 1270 

потребители (респонденти) във Фейсбук,  спрямо  публикации, отнасящи се до  

ромската етническа общност и тяхното отношение към въпросите на дискриминацията.  

Представена е типология на изследваните 1270 потребители - респонденти в 

социалната мрежа Фейсбук  по пет признака: съобщена етническа принадлежност, 

образователен ценз, местоживеене (столица, голям град, малък град, село), пол, 

възраст. Впечатляват броят и профилът на анкетираните потребители. Те дават 

основание да се направи представително изследване с прилагане на количествени и 

качествени методи и съответните изводи. 



 Първа глава е озаглавена „Етнопсихологически аспекти на страниците на 

социалните мрежи“. В нея е представена теоретичната основа на доктората. 

Докторантът представя критично множество теории, разработени при изследването на 

страниците на социалните мрежи (напр. приносите на психологическата антропология 

при изследване на общуването он-лайн); коментира школи, направления и учени, които 

разработват теоретични модели за рефлексията и стереотипите; представя различни 

управленски теории  в областта на недискриминацията. Критичният поглед към 

широката палитра от теории, които определят доктората като мултидисциплинарен е 

категорична заявка за достигнато академично ниво. Георги Богданов показва завидна 

ерудиция и отлична ориентация в огромното море от школи и направления във всяко от 

научните полета, които е необходимо да преброди, за да осъществи изследването си на 

ниво, достойно за общоевропейското пространство на знанието. Добре представеният 

терминологичен апарат е отлична основа, която ориентира читателя и върху която 

докторантът стъпва, за да извърши изследването си.  

Втора глава е озаглавена „Социално-образователни функции на Фейсбук“. В 

нея е коментиран неизследваният в България феномен Фейсбук от гледна точка на 

присъствието му в политиката, образованието, икономиката и в редица обществени 

сфери. Важни са както представеният анализ на гражданската активност на различни 

възрастови групи в социалната мрежа, така и ефектът на виртуалните заплахи от 

онлайн-агресия и онлайн-тормоз върху действията на конкретни заинтересовани страни 

– родители и неправителствени организации. Докторантът приема дефиницията за 

Фейсбук като значима образователна среда. Това води до специалното му внимание 

върху дигиталната реч на омразата и въздействието й върху младите потребители. 

Логично е поставен проблемът за икономическите измерения на дискриминацията в 

България, като ползи и разходи за обществото. Докторантът ясно сочи причините за 

липсата на академични изследвания и разработването на съответните им политики в 

тази област. 

Трета глава е озаглавена „Изследване на етнопсихологическите аспекти на 

социално - образователните функции на Фейсбук у нас (2008 – 2013 г.)“. Тя представя 

същинското етноложко проучване, коректно и пълно представено в различните му 

етапи. Още тук ще подчертая точно и ясно представената методика за набирането на 

етноложка емпирична информация чрез анкети.  

Основните параграфи очертават демографските характеристики; приложението 

на петфакторния модел при замерване на реакциите на най-разпространените 



стереотипи спрямо ромите във Фейсбук; поведенческите стереотипи на потребителите 

във Фейсбук; тяхната рефлексия на текстове и изображения по предварително 

подготвен въпросник; степента на разпознаваемост и доверие спрямо институциите, 

работещи в областта на дискриминацията.  

Впечатлява подходът при представянето на резултатите: стереотип - коментар – 

графично позициониране на отговорите. Многобройните графики ясно показват 

откроените тенденции, което е важно при провеждането на изследване, включващо 

количествени и качествени методи за събиране на информация. Георги Богданов не 

ограничава изследването си он-лайн. Той го разширява в полето на преминаването в 

действие от онлайн средата в реалния живот. Трета глава завършва с типология на 

поведението във Фейсбук в избраното изследователско поле. 

В Заключението са представени изводите, направени на базата на анализирания 

теренен материал. Докторантът е изпълнил поставените в Увода задачи и е постигнал 

заявената научна цел. 

Авторефератът представя точно докторската теза. Предложеният дисертационен 

труд и подготвеният автореферат отговарят на всички изисквания на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

4. Научни приноси. 

Приемам научните приноси на дисертацията, формулирани в автореферата както 

следва: 

 Разработен е  етнопсихологически модел, които може да се използва при 

бъдещи интервенции срещу дискриминацията в социалната мрежа Фейсбук с 

превантивни функции. 

 Определени са етнопсихологическите условия за превенция на 

дискриминацията и „езика на омразата” сред потребителите във Фейсбук  

 Направена е оценка на разпознаваемостта и доверието към институциите, 

работещи по въпросите на дискриминацията с цел извеждане на препоръки 

към държавните институции за превенция на дискриминацията в социалната 

мрежа Фейсбук. 

Към тях ще добавя разработената релевантна методика за проучване на конкретен 

случай в социалната мрежа Фейсбук и въвеждането на ценен емпиричен материал в 

научен оборот. 



 

5. Публикации. 

Докторантът отчита три научни публикации, излезли от печат, като едната е в 

съавторство (на английски език, Казахстан). Публикационната активност на Георги 

Богданов в различни издания показва, че в резултат от работата си като докторант, той 

е усвоил всички необходими знания и умения за успешна научна кариера. Отчетените 

публикации покриват изискванията на Закона и на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

 

 

6. Заключение.  

Като се имат предвид изложените положителни резултати от разработването на 

дисертационния труд, убедено твърдя, че това е достатъчно основание да препоръчам 

на членовете на научното жури да присъдят на Георги Василев Богданов 

образователната и научната степен „доктор” по Етнология в научна област 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата.  

 

07.06.2016 г.    Проф. днк Маргарита Карамихова 

 

 


