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 Дисертационният труд на В. Баничанска е посветен на един малко 
изследван проблем – този за управлението на училище в мултикултурна 
среда в България. Изглежда парадоксален фактът на натрупаното през 
последното десетилетие познание в областта на педагогическата работа в 
мултикултурна среда – най-вече с образователен характер, и 
недостатъчността на изследвания и публикации, насочени пряко към 
управленските проблеми в училища с деца с различна културна 
принадлежност. Ето защо усилията, положени от докторанта в тази насока 
могат да бъдат специално поощрени. 

 Дисертационният труд е структурно разработен в три основни глави 
с наименования – „Явлението и понятието мултикултурна среда”, 
„Организация и управление на училище в мултикултурна среда (в райони, 
населени с българи мюсюлмани)” и „Някои емпирични измерения на 
проблема”. Тази структура е приемлива, тъй като първите две глави са 
насочени към изясняване на основни ключови термини в темата на 
дисертацията, а третата представя емпиричните резултати от 
осъщественото изследване. Основната ми забележка по структурата на 
дисертацията е, че заглавието на втората на глава дублира темата на 
дисертацията, което е трябвало да бъде избегнато. 

 В увода В. Баничанска аргументира актуалността и значимостта на 
темата на дисертационния си труд чрез динамиката на обществените 
промени на глобално ниво през последните няколко десетилетия, сред 
които мултикултурните взаимоотношения са едни от най-проблематичните 
и в най-голяма степен предизвикващи общественото внимание. 
Последователно изведените цел, задачи, обект, предмет, хипотеза на 
изследването са добре аргументирани, центрирани върху намерението на 
докторанта да концентрира усилията си върху търсенето на отговор на 



въпроса дали има специфики на управлението на училището в 
мултикултурна среда (в райони, населени с българи мюсюлмани). 

Първа глава е посветена на изясняване на понятието мултикултурна 
среда и нейните основни измерения. Първоначално В. Баничанска 
разглежда същността и съдържателните характеристики на понятието 
мултикултурност. Тя не просто представя обзорно развитието на идеята за 
мултикултурността, но и привнася своя интерпретация с несъмнени 
оригинални аспекти за мястото на понятието в българския език.  

В три последователни подпараграфа са разгледани етноаспектите на 
мултикултурността, религиозния аспект на мултикултурността и 
педагогическия аспект на мултикултурността.  

Интерес представлява историческият подход (мултикултурността в 
досъвременните империи, мултикултурността като резултат от 
миграционни процеси /„натрапена мултикултурност”/, мултикултурността 
като традиционно съжителство на култури /„традиционна 
мултикултурност”/) и териториалния подход към разглеждане на проблема 
в подпараграфа, посветен на етноаспектите на мултикултурността. В. 
Баничанска не просто описва идеи, гледни точки, коментари, а се опитва 
да представи противоречивостта им чрез критичност и аналитичност, 
акцентирайки върху основните проблемни точки на мултикултурализма в 
съвремието, което несъмнено може да бъде оценено положително. 
Специално внимание е отделено на представянето на характеристики на 
две групи в България, чиито представители изповядват исляма - турците 
като етническа общност с преобладаващо мюсюлманско вероизповедание 
и българите мюсюлмани. Текстът, посветен на българите мюсюлмани, 
които са основен обект на изследователски интерес в настоящата 
дисертация, показва много добро познаване на тази група – названия, 
самосъзнание, регионална конкретика, вертикално структуриране на 
идентичността, бит и култура, образование и възпитание. 

Параграф 1.2. представя религиозните аспекти на мултикултурността 
с основни акценти върху актуалната ситуация в България, отношението 
култура – вероизповедание, етнос – вероизповедание. В параграф 1.3. се 
разглеждат педагогическите аспекти на мултикултурността, отношението 
мултикултурно - интеркултурно възпитание/образование. Специален 
акцент е поставен върху съдържателните характеристики на 
интеркултурното възпитание – основанията за необходимостта от 
реализирането му, цели, задачи, съдържание, принципи, методи, 
възможности и ограничения пред осъществяването му. 

Вторият параграф на първа глава е посветен на дефинирането и 
съдържателно – структурното представяне на понятието мултикултурна 



среда. Авторът много прецизно съчетава съдържанието на идеята за 
мултикултурността с идеята за социалната среда като съвкупност от 
фактори, оказващи влияние върху формирането (живота) на човека, 
отчитайки исторически променливия характер на мултикултурната среда, 
нейната структурно-съдържателна разноаспектност, пространствения й 
аспект. Последователно са представени нивата мегасреда, макросреда, 
мезосреда, микросреда. Приносен момент в дисертационния труд са 
изведените схеми на характеристиките на мултикултурната среда на 
посочените нива (стр. 95-100), където умело са откроени детерминантите 
на осъществяването на педагогически въздействия в такъв тип среда. 
Специално внимание се отделя на интерпретирането на мултикултурната 
среда като съвкупност от фактори, влияещи върху функционирането на 
организацията. Логичен завършек от представеното в първа глава е 
направената в края й от В. Баничанска „интегративна дефиниция за 
мултикултурна среда”, която има базов характер по отношение на 
цялостното дисертационно изследване. 

 Втората глава е посветена основно на управленската проблематика. 
В първия параграф са разгледани същността и основните характеристики 
на организацията, външната и вътрешната среда на училището като 
организация, същността и особеностите на училището като организация в 
мултикултурна среда, спецификата (същност и особености) на 
управлението на училището в мултикултурна среда, управленските органи 
на училище в мултикултурна среда – функции и дейности, 
организационната култура в училище в мултикултурна среда. Постигнато е 
едно удачно съчетаване между управленската проблематика и 
проблематиката, свързана с мултикултурността.  

 Вторият параграф е посветен на нормативни документи, свързани с 
интеркултурните взаимоотношения (държавни и международни), имащи 
отношение към управлението на училището. Представеното в този 
параграф свидетелства за доброто ориентиране на В. Баничанска в 
нормативната база, което е задължително условие за осъществяването не 
просто на успешна, а и на законово адекватна образователна, в т.ч. 
училищна политика, насочена към утвърждаване на позитивните ефекти на 
мултикултурността.  

 В трета глава са представени резултатите от осъщественото за целите 
на дисертационния труд емпирично изследване. В. Баничанска определено 
може да бъде поздравена за извадката на своето емпирично изследване, 
която сама по себе си е предпоставка за постигане на принос. 
Последователно в текста са представени анализи на постигнатите 
резултати. Подробно са коментирани данни от изследването, свързани с 
аспекти на вътрешната среда на училища в мултикултурна среда в райони, 



населени с българи мюсюлмани: материално-техническа база на 
училищата, образование и квалификация на педагогическите кадри, 
отношение на учениците към изучаваните учебни предмети, облеклото на 
учениците. Коментирани са и аспекти на връзката училище – външна 
среда, основно в контекста на дейности, в които училището участва като 
компонент на обществената среда в населеното място. Особен интерес 
представляват анализите на няколко „особени случаи в управленската 
практика на някои училища”, които всъщност илюстрират именно 
спецификата на образователно-педагогическата работа в училища в 
мултикултурна среда, в които се обучават деца българи мюсюлмани. Тази 
специфика придава и особеност в определени случаи на управлението на 
училища, в които се обучават деца и младежи мюсюлмани. 

  Анализът на резултатите от емпиричното изследване дава основание 
на В. Баничанска за един много интересен извод относно предварително 
поставената хипотеза (стр. 213), според който управлението на училището 
в разглеждания тип мултикултурна среда „не притежава някакви 
специфични особености”, по които да се отличава „от управлението на 
всяко друго училище в България”, което обаче не означава, че при 
определени ситуации, при „особени случаи”, се изискват „особени 
управленски решения”. Всъщност тези „особени” ситуации са основно 
свързани с изповядваната от учениците религия, което и придава 
специфика на вземането на „особени управленски решения”. Този извод 
заслужава сериозно внимание, защото той съдържа в себе си основната 
противоречивост, заложена в отношенията общо – различно, 
гражданско/светско – религиозно, национално – малцинствено, в контекста 
на управлението на училището като основна образователна институция, 
осъществяваща държавна политика. Степента на снемане на тази 
противоречивост чрез съответен баланс в управленските стратегии на 
различните нива е показател за постигане на онзи оптимален вариант на 
взаимно съ-съществуване на различни идентичности чрез толерантност, в 
хармония и мир. 

Като цяло дисертацията отговаря на изискванията за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор”. Текстът е с добра четивност, 
използваните източници са подходящо подбрани и в добър обем, 
цитирането е коректно. В. Баничанска показва много добри умения за 
анализ и интерпретация на теоретични идеи и емпирични факти, не 
отминавайки, а търсейки и откроявайки противоречивости, подлагайки ги 
на коментар от гледна точка на темата и проблематиката на 
дисертационното изследване. 

Могат да бъдат очертани следните основни приноси на 
дисертационния труд: 



1. Очертаване на спецификите на мултикултурната среда (в 
съдържателно-структурен, вертикален /равнища/ и хоризонтален 
план) по отношение възможностите за оказване на педагогически 
въздействия по посока формиране на толерантно съжителство между 
представители на различни култури. 

2. Извеждане на комплекс от специфични характеристики на групата на 
българите мюсюлмани като детерминанта на педагогическата работа 
и на управлението на училища, в които се обучават деца от тази 
група. 

3. Анализиране на специфични измерения на управленската 
проблематика в контекста на образователно-възпитателната работа в 
училища, в които се обучават българи мюсюлмани на базата на 
емпирични данни. 

 Би могло да бъде отправена препоръка относно методиката на 
изследването: Използваният методически инструментариум е позволил 
извеждането на съответни резултати, свързани с поставената 
предварително хипотеза. Неговото обогатяване би дало възможност за 
постигане на допълнителни резултати, които биха дали основания за 
обогатяване на частта, свързана с изводите. Доколкото настоящата 
дисертация е вече завършен продукт, това бих го дефинирала като 
препоръка към по-нататъшни изследвания, които В. Баничанска би 
извършила в тази област. 

Към В. Баничанска имам следните въпроси: 

- Може ли да направи аналогия между процесите, свързани с 
отношението към мултикултурализма днес в някои 
западноевропейски страни и ситуацията в България конкретно по 
отношение на изповядващите исляма?  

- Могат ли да бъдат очаквани промени в управленски стратегии на 
съответните нива на образователната система по отношение на 
мястото на религиозността в училището? 

Заключение: Текстът на представения дисертационен труд показва, че 
докторантът е положил сериозни усилия в своята работа, в резултат от 
което приносите са видими и откроими. Изхождайки от всичко, посочено 
дотук убедено смятам, че този дисертационен труд заслужава положителна 
оценка, на базата на която на Василка Баничанска да бъде присъдена 
образователната и научна степен „доктор”. 

25. 03. 2012 г.                                               

 гр. София                                      доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова 


