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 Протичащите динамични глобални промени в света, „смесването” на различни 

етноси, култури, езици, религии, утвърждаването на мултикултурността като 

характеристика на обществото имат своите исторически, народопсихологически, 

етнически, социални и педагогически измерения в образованието. Тези промени 

оказват пряко въздействие върху ефективното функциониране и развитие на всяко 

отделно училище в мултикултурна среда. Ето защо проблемът за управление на 

училището в райони населени с българи мюсюлмани е актуален и значим за социалната 

и педагогическа теория и практика. 

Обща характеристика на дисертационния труд.  

 Дисертационният труд е с общ обем от 243 страници. Структуриран е в: увод, 

три глави със съответни параграфи, заключение, списък на ползваната литература 

(общо 121 източника), от тях 106 на български език и 16 на английски език и 5 

приложения. Текстът на труда съдържа теоретичен анализ, емпирично изследване и 

заключение. 

 Приносни моменти на дисертационния труд. 

 Значимостта на разработеният проблем за управление на училище в райони 

населени с българи мюсюлмани предизвиква голям интерес в публичното 

пространство. Неговите специфични измерения са недостатъчно проучени в 

теорията и практиката. 

 Насочеността на теоретичният анализ към интегриране на мултикултурни, 

интеркултурни, организационни, социални, религиозни, нормативно-правни 

въпроси. Този интегративен подход дава възможност за задълбочено вникване и 

разкриване на различните аспекти на изследвания проблем.  

 Направеният опит да се изведат: дефиниции за мултикултурна среда; същност и 

особености на училището като организация в райони с преобладаващо население 

българи мюсюлмани; същност и характеристики на управление на училище, 

функциониращо и развиващо се в мултикултурна среда. 



 Проведеното емпирично изследване в редица райони на страната, обхванало 15 

училища (директори) и 620 ученика. Резултатите от изследването показват една 

реална картина на протичащите педагогическите процеси в училището от тези 

райони. Направените оценки могат да послужат като препоръки за усъвършенстване 

на управлението на училището в мултикултурна среда. 

 Задълбочен анализ на международните и национални закони и подзаконови 

нормативни актове, уреждащи правата на религиозните и етнически малцинства. 

 Резултати от дисертационния труд са представени на редица национални и 

международни конференции.  

 Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд. 

Бележки и препоръки по дисертационния труд. 

По дисертационния труд могат да се отправят някои по-важни бележки и 

препоръки:  

 Считам, че дисертационният труд би могъл да има по-голяма стойност при едно по- 

задълбочено анализиране влиянието на политическия фактор върху управлението 

на училището в тези райони.  

 Съдържанието на трета глава би могло да се допълни и обогати с анализ на 

проведените беседи и интервюта със студентите от Висш Ислямски институт 

(приложения №3 и №4). 

 Необходимо би било по-прецизно представяне на таблиците и диаграмите в 

дисертационния труд. 

Заключение. Общата ми оценка е, че представеният дисертационен труд е 

актуално, теоретико-приложно изследване с определена обществена и научна 

стойност. Това ми дава основание да предложа на уважаемото Научно жури да 

присъди на Василка Златкова Баничанска образователната и научна степен 

„доктор”, професионално направление „Педагогика”, научна специалност „Теория 

на възпитанието и дидактика (Управление на образованието)”. 
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