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      В живота на всяко общество, от най-дълбока древност, до наши дни, е 

имало и има противопоставяне, преследване, гонения, сегрегация, 

дискриминация на различни групи по множество признаци: изповядвана 

религия, етнос, народност, пол, имуществено положение. През близо 140-

те години от съществуване на Третата Българска държава са налице 

неприемане, сегрегация, отхвърляне, преследване, изолация  на евреи, 

турци и, най-вече, роми. Това отношение към ромите е особено силно през 

последните 25-30 години и е свързано с разрушаването на икономиката, 

селското стопанство, огромната безработица, проблемите в съдебната 

власт и образователната система. 
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      В дисертационното изследване намирам множество позитивни и 

обективни данни, които са надлежно анализирани и позволяват на 

докторанта да направи сериозни изводи, както за теорията, така и за 

практиката.  Буди адмирация броят на изследваните лица с помощта на 

съвременна методика- 1270 души чрез Фейсбук. Това дава възможност на 

докторанта да  вникне в мнението и позициите на представителите на 

всички социални групи у нас. Всички данни са обстойно анализирани, 

подкрепени със сериозни изводи, допълнени с множество цветни графични 

материали: фигури, диаграми, таблици, графики- повече от 50 на брой. По 

този начин, с помощта на графичните изображения, може да се проследи 

динамиката на изследваните явления и да се търси релацията между 

отделните елементи в изследването. 

 

      Общо представяне на процедурата и дисертационното изследване 

      Пред Научното жури са представени необходимите документи, 

свързани със защитата на докторската степен- дисертационен труд с общ 

обем от 236 страници, от които текстова част са 194 страници и 28 

страници приложения. Към труда е приложен и автореферат от 55 

страници.  

      Дисертационният пакет напълно отговаря на изискванията на ЗРАСБР 

и правилника за приложението му, както и на правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности на СУ „Свети Климент Охридски“. 

      В структурно отношение дисертацията отговаря на всички изисквания 

за труд от този вид. Съдържа: увод, три глави, заключение, литература и 

приложения. Може би, ще е по-приемливо литературата да бъде обединена 

в една част и вътре да има някакво разграничаване на документи, сайтове 

от Интернет, ползвана и цитирана литература. По обем и автори 

литературата е ярко доказателство, че докторантът притежава 



необходимата информираност и компетентност, за да проведе 

емпиричното изследване. 

 

 

 

       Актуалност на тематиката      

      Приветствам опита на Георги Богданов да се докосне и вникне в 

същността на процеса на дискриминация, сегрегация и неприемане на 

ромите чрез помощта на системата Фейсбук, като една от най-популярните 

форми на общуване и обмен на информация между отделните хора и 

групи-професионални, възрастови, етнически, религиозни и др. 

      В този си вид дисертационното изследване е от областта на социалната 

рефлексивна антропология  и пространният анализ доказва това. Георги 

Богданов  познава в детайли рефлексивния подход и умело го прилага в 

своето изследване. 

 

      Познаване на проблема 

      Докторантът притежава необходимата теоретична и практическа 

подготовка, има сериозен опит като изследовател в областта на проектната, 

организационната и управленска дейност, като Изпълнителен директор на 

Националната мрежа за децата. Работи съвместно с редица НПО, с 

Комисии от ЕС по въпросите на дискриминацията и преодоляването й в 

областта на отношенията към социални групи, етноси и малцинства у нас.  

      Постижение на докторанта и научния ръководител е избраният стил на 

изложение- убедителен, конкретен, точен и ясен. Не намирам в 

дисертацията спорни и неясни моменти. 

 

       Методология и методика на изследването   



      Използваната методика в процеса на теоретичното и емпирично 

изследване е  достатъчно надеждна и дава възможност за получаване и 

качествена обработка на изследователските данни. Използвани са 

етнопсихологически подходи в областта на социалната антропология, и по-

конкретно, в областта на психологическата рефлексия. Анализирани са 

петте  водещи личностни черти, чрез които се стига да сериозни изводи и 

заключения, относно проблемите на личността в областта на 

дискриминацията и неприемането на ромския етнос. 

 

      Характеристика и оценка на дисертацията и приносните моменти 

на автора 

     Дисертацията е  самостоятелен научен труд, разработен по 

установените от практиката в тази област правила. От своя страна, тя 

включва: 

- Обстоен теоретичен анализ на изследваната проблема с позоваване на 

водещи наши и чужди автори. 

- Експериментална дейност от областта на етнопсихологията, разработена 

като действащ модел за превенция срещу неприемането и 

дискриминацията на отделни личности, групи и общности в електронната 

социална система „Фейсбук“. 

- Умело разработена  и качествено апробирана диагностична процедура, 

включваща изучаването на  1270 респонденти в социалната мрежа. 

- Извеждане на специфичните социално-педагогически функции на 

социалната мрежа Фейсбук, като средство за туширане на съществуващата 

дискриминация, отхвърляне и неприемане на ромската общност у нас. 

       Всичко това ми дава увереност във факта, че Георги Богданов е 

завършен изследовател, със сериозен теоретичен и практически опит в тази 

интересна, но, редом с това, и деликатна за обществото ни тема. 

 



      Научни приноси  

      Самият автор диференцира своите приноси на две групи: 

- Теоретични, в които се извежда личният му принос в разработването на 

теоретичните основи на процесите на интеграция и адаптация на 

отхвърляните малцинства у нас. 

- Практико-приложни. В тях се визират: разработеният модел за 

изследване на обществените нагласи, доказал ефективността си чрез 

включването на 1270 изследвани лица във Фейсбук; типологизиране на 

поведението на респондентите в предварително обоснованите от 

класическата и съвременна психологическа литература пет типа личностни 

черти.  

 

      Публикации по темата 

      В посочените в автореферата публикации намирам достатъчно 

основания, за да заявя, че те са умален модел на дисертационното 

изследване и чрез тях научната общност у нас има възможност да се 

запознае с тематиката на дисертационното изследване на Георги Богданов. 

 

 

      Автореферат        

      Разработен в рамките на 55 страници той съдържа всички необходими 

елементи на труд от този вид. В него намират място структурата на 

дисертацията, направените теоретични и практически изводи и списъкът с 

публикациите по темата. 

 

       Препоръки и бележки  

       Намирам за крайно необходимо Георги Богданов да запознае научната 

гилдия, занимаваща се с проблемите на интеграцията и социализацията на 

отхвърлените общности у нас- социолози, етнолози, психолози, педагози, 



философи, политолози, социални антрополози, с резултатите от своето 

изследване, чрез издаване на монографичен труд и поредица от научни 

статии в централен периодичен печат- списания, годишници, научни 

трудове на университети, институти и академии; материали на НПО; 

национални и международни форуми.     

       Заключението, според мен, би придобило по-завършен вид, ако в него 

се включат и направените изводи от изследването. Сега те стоят встрани от 

много важното по значение за всеки дисертант заключение, в което се 

обобщава всичко направено, получени резултати, реализирани цел, задачи, 

потвърдена хипотеза. 

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Дисертацията е завършен труд, налице е логичност и последователност 

между отделните части. Направен е плавен преход от увода, през трите 

глави, към изводите и заключението. 

     Позволявам си да предложа на Многоуважаемото научно жури на СУ 

„Свети Климент Охридски“ да присъди образователната и научна степен 

„Доктор“ на Георги Василев Богданов, по професионално направление 3. 

1. Социология, антропология и науки за културата.  

 

 

02. 06. 2016 г.                                                        Подпис:  

 

Гр. София                                              (Проф., д. ик. н. Лучиян Милков) 

       

       

       

 

 



 


