
                                                     Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационния труд на докторант Ивет Орлинова Фандъкова на тема: 

„Китайската общност в София в началото на ХХІ век” за присъждането  

на образователната и научна степен „Доктор” по Професионално  

направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата  

 

              Представеният дисертационен труд от докт. Ивет Фандъкова има 

пионерна функция за българската етнологична наука. Това е първото 

сериозно етнографско изследване за китайската общност в София, аз бих 

добавил – и в България , и в тази връзка трудът сам по себе си има приносен 

характер. Приносът се отнася както до използваният емпиричен етнографски 

теренен материал, който се вкарва в научно обръщение за първи път, така и 

до редица изводи на автора. 

            Трудът е в обем от 266 машинописни стандартни страници, от които 

авторовият текст заема 230 страници. Той е структуриран в Увод, три глави, 

Заключение, Библиография и интернет източници, използвани за 

написването на текста. 

            Уводът е структуриран в три части. В първата , озаглавена „Обект на 

изследването и задачите на дисертационния труд”, ясно е откроена 

тематиката на проучването и задачите, свързани с него. В рамките на тази 

част авторът е представил някои страни от самия текст, което е негово право. 

Остава обаче въпросът с каква цел е направено това кратко предварително 

експозе на труда. Може би на самата защита това ще бъде обяснено. 

        Втората част на увода е посветена на историографската справка за 

изследването на мигрантството в нашите хуманитарни науки. Още тук Ивет 

Фандъкова е показала добро познаване на литературата и умението да си 

служи с нея, да я подчинява на своите основни мисли. Тези умения издават 

научен професионализъм и талант, показани със същата сериозност и в 



частта за методологията на работа. От този текст личи добрата етнографска 

теренна подготовка на докторанта. Обстоятелството, че взетите полу-

структурирани дълбочинни интервюта на пръв поглед изглеждат 

недостатъчни / те са само 15/, не бива да заблуждава и да създава 

представата за оскъдност на емпиричен теренен материал. В самия текст Ив. 

Фандъкова е обяснила трудността да се влезе в групата на установилите се в 

София китайци и това презастраховане трябва да се приеме. Още повече, че 

са използвани и други подходящи източници, които да компенсират малкия 

обем на водещата етнографска емпирична база. 

           Първата глава от труда е посветена на някои от водещите теоретични 

постановки за мигрантството. Това не е направено самоцелно, а за да се 

избере подходяща теоретична рамка за изследването, която най-добре да 

отрази основните страни от културата на китайската общност в София. 

Докторантът много сполучливо е избрал за свой теоретичен модел на 

изследване взаимодествието между т.нар. модел на миграционните мрежи и 

транснационалната теория. Още тук искам да изразя своето задоволство от 

този избор, тъй като той пронизва изцяло текста и наистина способства да се 

даде една сравнително точна картина за мотивите за мигранство към 

България, за характеристиката на родните места на мигрантите, за връзките 

на диаспората с родината и за редица други характеристики от поведението 

и културата на китайците в София от последните 25 години. 

           Тази глава наистина не може да се смята за принос, но тя много добре 

показва теоретичната подготовка на докторанта и професионалния научен 

подход, с който е пристъпила към разработването на темата. 

           Втората глава от труда е посветена на историята на китайското 

мигранство. И в този случай не става въпрос за самоцелно включване на 

историческа, социологическа и статистическа информация относно 

миграциите от Китай към различните дестинации по света. Тук 

повествованието е построено така, че да кореспондира с темата на 

дисертацията и да представи нужния исторически фон, върху който се 

надгражда и китайското мигранство към България след 1989 г. Без това 



обширно и пространно историческо въведение в темата на китайското 

мигранство биха останали редица неясноти относно избора на България от 

страна на част от китайските мигранти, както и до мотивите им да останат у 

нас. 

            Макар тази глава да е изградена предимно от чужди изследвания, 

третиращи различни аспекти от китайското мигрантство, още тук авторът 

насочва към мрежовия подход на мигрантите, който обяснява 

предпочитаните дестинации и въобще движението на хора от определени 

райони на Китай до набелязаните за заселване страни. Спирайки се на 

началото на предпочитанията към бившите социалистически 

източноевропейски страни, акцента е паднал най-напред на Унгария, която 

първа открива своята територия за идващите от Азия мигранти и по-

специално за китайците. 

             Мрежовият подход или т.нар. „бамбукова мрежа” и твърде 

сполучливо методологическо попадение на автора, тъй като чрез него се 

проследява логиката и организацията на пътуванията на китайците. Това е 

добре организирана схема за износ на работна ръка и социален капитал, 

както и на стоки, които обаче си остават плътно обвързани с политиката на 

китайската държава. Не е подмината и ролята на самата държава в участието 

в тези мрежи. Добре е обяснено, че тук става въпрос за целенасочена и 

добре премислена политика за разпростирането на китайския 

„капитализъм”навсякъде по света, без този капитал да се губи за самото 

китайско общество. Не се губи нито човешкият фактор, нито икономическия 

ресурс от дейността на мигрантите. Независимо къде се намират и с какви 

дейности се занимават, китайските мигранти навсякъде по света си остават 

свързани със своята държава и общество, като допринасят твърде много за 

явлението „китайско икономическо чудо”. Тук много добре са обяснени и 

реформите на Дън Сяопин, върху които се изгражда китайският 

„капитализъм” в самия Китай и по света. 

           Основният принос на дисертацията е в Трета глава, посветена на 

китайските мигранти в София. В първият параграф вниманието е насочено 



към основната „трудова сфера”на китайците у нас. Това са ресторантите и 

търговията. Показани са основните центрове на китайския „етнически” 

бизнес – Пазарът „Илиянци” и отделните гнезда в София, Пловдив, Перник и 

някои други градове. Още в този параграф става ясно какви трудности е 

срещнал докторантът при събирането на теренен материал. Ивет Фандъкова 

е трябвало да прави интервюта с хора, чийто бизнес и присъствие в България 

не са съвсем законни. Независимо от тази бариера, както и бариерите, 

свързани с езиковата подготовка на нейните респонденти, събраната 

информация е много ценен източник за темата и в достатъчно количество, за 

да се направят необходимите изводи и заключения. 

          В тази глава, както и отчасти в предходната, е проследена историята на 

китайската миграция в София и са посочени причините за увеличаването или 

намаляването на тези мигранти през годините. Освен официалната 

статистика са потърсени и други надеждни сведения за открояване на 

относителния брой на китайците в София. Показани са основните параметри 

на този бизнес: търговията с евтини китайски стоки, които често се пренасят у 

нас по нелегални пътища; бизнесът с китайските ресторанти и адаптацията на 

асортимента към българските хранителни вкусове; мястото на трудолюбието 

в тази дейност и огромното значение на семейната фирма както за 

икономически просперитет, така и за подпомагане на новодошлите. 

Очевидно тук става въпрос за огромен ресурс от социалин капитал, който 

дава сигурност на новопристигналите и поддържа връзката с родното място. 

             Благодарение на мрежовия подход авторът ясно и коректно е 

определил и произходът на китайските мигранти в София – провинция 

Цинтиен. Според изследването около 80 % от тези мигранти произхождат 

тъкмо от там, за което са създадени стабилни мостове за движение на хора, 

капитали и стоки. 

            Вторият параграф разглежда общностните структури на китайците у 

нас и моделите на комуникация. Първата част от този параграф е посветен на 

„китайския квартал”, но от самия текст става видно, че у нас , както и в други 

страни, не може да се говори за наличието на такъв квартал. Причините са 



добре обяснени, но остава въпросителната защо трябва да се появява такова 

подзаглавие, след като такава структура у нас не е създадена. В този смисъл 

подзаглавието трябва да подскаже за отсъствието на такава поселищна 

структура, тъй като в сегашния си вариант очакванията от подзаглавието 

„китайският квартал”са съвсем други. 

             Що се отнася до другите две подточки – „Модели на общностна 

комуникация” и „Организациите”, те много добре показват изградените 

системи за общуване, които могат да се определят като „затворени” и 

капсулиращи общността. Това са преди всичко семейните, роднинските и 

приятелските връзки, както и мрежата Фейсбук. Тази общност е устроена 

така, че да общува повече със своите роднини и близки от Провинция 

Цинтиен в Китай, отколкото с българското обкръжение на мигрантите. 

Посочени са и редица организации на китайците у нас, които по мнението на 

автора нямат голяма тежест в живота на тези хора. Единственото изключение 

е търговската верига „Дензъл”, но тя е по-скоро част от едрия бизнес на 

китайците, а не структура за поддържане единството и идентичността на 

диаспората. 

            Най-добрата част от дисертацията се съдържа в параграфа 

„Идентичност”. В тези страници са изтъкнати пет основни стълба на 

идентичността на китайските мигранти у нас: националната принадлежоност; 

етническия примордиализъм; връзките с родното място; силната семейна 

солидарност и обвързаност, и езика и образованието. Тук много добре се 

откроява и транснационалната основа на тази идентичност. Китайските 

мигранти нито за миг не губят връзката с родния край, което поддържа 

тяхната идентичност „хан”независимо от техния етнически произход в самата 

китайска държава. Така „китайците” по света заедно със своите сънародници 

на КНР изграждат най-голямата общност на земното кълбо, разпростираща 

се надалече от политическите граници на китайската държава. В този смисъл 

изборът на траснационалната теория като съставна част от научна мрежа за 

обяснение на китайското мигрантство е друго сполучливо попадение на 

докторанта. 



            Отдавам за пореден път голямо значение на изборът на научна теория 

за едно изследване, тъй като такъв подбор на научен изследователски 

инструментариум е знак за професионализъм на автора. В това отношение 

Ивет Фандъкова се е справила блестящо и нейната дисертация може да 

служи за пример на младите учени. 

            Що се отнася до четвъртия параграф на Трета глава, неговото заглавие 

не кореспондира със съдържанието на самия текст. И тук, както в частта 

„Китайският квартал”, се създават очаквания, които в самия текст отсъстват. В 

изложението се подразбира, че китайската общност у наструдно може да се 

определи като „част от българското общество”. От приложените цитати и от 

изводите на самия докторант поне аз оставам с убеждението, че китайците у 

нас не могат и не желаят да се адаптират към българската етнокултурна 

среда. Дори тези, които са успели да създадат добри бизнесконтакти и да 

„пробият” на българския пазар, нямат твърдото намерение да остават в 

България. Самата Ивет Фандъкова в края на заключението правилно 

предупреждава, че не се наема да прави твърди заключения за бъдещето на 

изследваната от нея общност от гледна точка на адаптацията и към 

българските условия. 

           Към представения текст имам и някои забележки. Не е оправдано 

повествованието да не е редактирано и да изобилства от елементарни 

правописни и пунктоални грешки. Познавам добре досторанта и съм убеден, 

че тези грешки не са плод на граматическа неграмотност, а на ненужна 

самонадеяност. Това се отнася и до някои твърдения в текста, които са 

неверни. Например на стр. 189 се употребява понятието Китайска народна 

република в изречение, което дава обяснения за историята на Китай преди 

1949 г. Някои от заключенията на автора не почиват на обилна емпирична 

информация, а на откъслечни сведения. На 214 страница се твърди, че при 

китайските мигранти у нас има желание за добро образование, но на много 

места в самото изожение се налага друг извод – че диплома не им трябва, 

тъй като за упражняването на техния „етнически” бизнес това е излишно и е 

загуба на време. 



            В последната глава, в частта „Идентичност”, липсват някои от 

обичайните обредни календарни и семейни практики. Добре би било да се 

потърсят повече сведения за сватбените обичаи и погребенията на китайците 

у нас. Така частта за идентичността ще изглежда по-пълна, още повече, че 

едва ли съществуват причини тези страни от ежедневието на тези хора да се 

крият от обществото. Така се създава впечатлението за нещо недоисказано, 

за липсата на част от парчетата на цялото. 

            Отдавам тези пропуски и на голямата заетост на Ивет Фандъкова в 

много инициативи на Катедрата по етнология и на Историческия факултет 

при СУ „Св. Климент Охридски”. През годините на своята докторантура тя 

беше един от най-активните докторанти в различни инициативи, повечето от 

които посветени на теренни етнографски проекти, кръгли маси и 

конференции. Тази страна от нейната дейност също има отношение към 

общия облик на досторанта, създава му образ на активен млад учен. 

           Що се отнася до представения дисертационен труд, той отговаря на 

всички изисквания за присъждането на неговия автор на образователната и 

научна степен „Доктор”по Професионално направление 3.1.Социология, 

антропология и науки за културата. Освен това този труд непременно трябва 

да се издаде като отделна монография не само заради приносния си 

характер, но и да осветли нашата общественост за битието на китайските 

мигранти у нас, около което витаят неистини и митотворчество. 

 

София, 04.03.2015 г.                               Рецензент:.............................................. 

                                                                              /доц. д-р Веселин Тепавичаров/ 

 


