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I. Общо представяне на процедурата и дисертанта 

      Георги Богданов е предоставил на катедрата, към която е зачислен в 

докторантура и на Научното жури на СУ „Свети Климент Охридски“  

всички необходими документи, изискуеми, съгласно процедурата за 

защита: дисертационен труд с общ обем от 236 страници и автореферат в 

обем от 55 страници. В него са намерили място публикациите, чрез които е 

апробиран дисертационният труд и приносните моменти, които 

дисертантът разделя на теоретични и научно-приложни. 

     Дисертацията и авторефератът отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

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

реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в СУ „Свети Климент Охридски“. 

      Живеем в епохата на информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ) и, в определена степен, сме зависими от тях- за контакти, общуване, 

получаване и обмен на информация, които, според нас, са елементи на 

съвременното психологическо познание в областта на психологията на 

личността и психологията на общуването. ИКТ се използват и за 

провеждане на представителни изследвания в различни области.  

II. Изборът на темата е повече от актуален, тъй като засяга не само 

проблеми на настоящето в страната ни, но визира и бъдещето в областта на 

съвместното съжителстване на етноси, религии, социални групи, т. е., тя е 

от областта на социалната антропология.  
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      Фейсбук е една от утвърдилите се и непрекъснато усъвършенствани 

системи за междуличностно общуване. Считам, че е наложително да се 

установят възможностите й в областта на образованието и социалните 

контакти в съвременното българско общество. Темата е актуална и поради 

факта, че засяга проблеми, свързани с Националната стратегия за учене 

през целия живот на МОН (2014 г.-2020 г.), Националната стратегия за 

включване на уязвимите етнически общности и малцинствени групи, 

респективно ромската общност в РБ (2012 г.-2020 г.) и преработената и 

допълнително актуализирана Национална стратегия за интеграция на 

учащите от етническите малцинства (2015 г.). 

III. Структурата на дисертацията е умело изградена и съдържа всички 

необходими елементи за труд от този вид: увод, три глави, изводи и 

заключение, литература и приложения. 

1. В увода са изведени значимостта на изследваната проблема, както у нас, 

така и в ЕС и останалия свят. Тук намира място  и изследователският 

апарат- цел, обект, предмет, задачи, хипотеза на изследването. 

      Използваната методология и методика на научното изследване в 

областта на избрания предмет почива върху ентопсихологическите 

подходи използвани от социалната рефлексивна антропология и, най-вече, 

рефлексивния подход в изследването. 

2. Първата глава има теоретичен характер и изследва 

етнопсихологическите аспекти на социалните мрежи. Анализирани са 

множество теоретични постановки и са посочени техните позитивни и 

негативни страни. Личи специалната литературна осведоменост на Г. 

Богданов- той познава отлично съвременните теории, постановки и идеи, 

насочени към уязвимите малцинствени групи и пътищата за тяхната 

интеграция към ценностите на съвременното общество. Теоретичният 

анализ е извършен много задълбочено и отговорно, като са търсени онези 

теоретични постановки и идеи, които могат да подпомогнат Г. Богданов и 

ръководената от него Национална мрежа за децата в дейността по 

интеграцията на деца в неравностойно социално положение.     

3. Втората глава на дисертационното изследване е пряко насочена към 

Фейсбук и неговите образователни и възпитателни възможности, чрез 

които могат да се тушират, разбира се, в известна степен, предразсъдъци, 

нагласи и отношения към ромския етнос у нас. Посочени са 

етнопсихологическите аспекти и възможности на Фейсбук при решаване 

на проблемите, свързани с интеграцията и социализацията на децата. 

4. В третата глава се прави анализ на получените данни от емпиричното 

изследване- подробно, обстоятелствено и много точно. Текстовият 

материал е придружен от множество графични фигури (12 таблици, 45 

графики и 12 визуализации), които подпомагат възприемането на 

материала и дават възможност за сравнително-съпоставителен анализ 

между петте големи личностови черти. Тук изследването и анализът се 



доближават плътно до психологическите модели и това прави резултатите 

още по-ценни и реално приложими в практиката.  

5. Направените изводи и препоръки от етнопсихологическото 

изследване са реални, получени в резултат на сериозен анализ, обхващащ 

огромен брой респонденти- 1270 на брой потребители на Фейсбук, 

диагностицирани по предварително избрани признаци.  

      Изведени са най-значимите етнопсихологически фактори и условия за 

превенция на съществуващата дискриминация и туширане на наличния, за 

съжаление, „език на омразата“, срещан сред немалко потребители на 

Фейсбук. 

6. Използваната и цитирана литература показва осведомеността, 

ерудицията и компетентността на докторанта, умението да борави с 

текстове от наши и чужди автори, умело да ги интерпретира и насочва към 

практическите задачи на изследването.  Като автори и обем, литературата е 

напълно достатъчна за дисертационния труд- общо 156 източника на 

кирилица и латиница. 

       Стилът, езикът и начините на изложение са на необходимото ниво. 

Използваният тезаурус е от областта на изследването и е точно обяснен и 

анализиран. Считам, че дисертацията е собствено научно изследване, 

положен е огромен проучвателен и изследователски труд.  

IV. Познаване на изследвания проблем 

      От запознаването ми с професионалния и творчески път на Георги 

Богданов придобих представа за неговата научна подготвеност, 

литературна осведоменост и практически опит. Той е Изпълнителен 

директор на Националната мрежа за децата, обединяваща  дейността на 

над 120 НПО в страната. Член е на Управителния съвет на Eurochild. 

Работи като консултант по проблемите на социалното включване на 

социални групи и отделни деца от различни етнически групи у нас. Налице 

е необходимият опит за организационна, проектна и управленска дейност в 

областта на НПО.  

V. Оценка на научните приноси  

      Те са диференцирани в две области: 

- Теоретични, в които е посочен модел от областта на етнопсихологията за 

дейност в настоящия момент и в бъдеще за активна дейност, от страна на 

НПО, училището и всички елементи на социално-педагогическата система 

за преодоляване на съществуващата дискриминация и несправедливо 

отношение към някои общности в РБ.   

- Приноси с научно-приложен характер.  В тях е налице оценката на 

институциите у нас, работещи  срещу дискриминацията и доминиране на 

етнотолерантноста към малцинствата. 

     В този вид приноси авторът типологизира поведението на 1270 

респонденти от социалната мрежа Фейсбук чрез изведените пет личностни 

черти. 



VI. Автореферат 

      Той съдържа всички необходими елементи, необходими за труд и 

публикация от този вид: структура на дисертационното изследване, анализ 

на използваната и цитирана литература на автори в конкретната област. В 

него се забелязват отклонения от основния текст на дисертацията. Тук са 

намерили място научните приноси и публикациите на Георги Богданов по 

изследваната тема. 

  

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

      Получените резултати от изследването, направените изводи, 

препоръки, заключение и наличните публикации ми дават основание да 

предложа на Многоуважаемото научно жури на СУ „Свети Климент 

Охридски“ да присъди на Георги Василев Богданов образователната и 

научна степен „Доктор“ по професионално направление 3. 1. Социология, 

антропология и науки за културата.  

 

 

01. 06. 2016 г.                                                          Подпис:     

 

Гр. София                                         (Проф., д-р Румяна Борисова 
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