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    Докторската дисертация е посветена на много актуален и перспективен 
проблем. Неговата актуалност се обуславя от глобализацията, от 
интеграционните процеси, които протичат в страната и в света, и от 
обстоятелството, че престои радикална реформа в българската образователна 
система на базата Закона за преучилищно и  училищно образование и Закона 
за висшето образование, които се намират в процес на подготовка. 
Предстоящата реформа не може да формира нов образователен модел, ако не 
се основава на интеркултурната и педагогическа доктрина, тъй като, както 
отбелязва докторантката, и България е една от мултикултурните страни. 
    Обект на дисертационния труд е един от аспектите на интеркултурното 
образование „анализ и установяване особеностите на управление на 
училищната организация” в районите, населени с българи мюсюлмани (с. 6). 
    Така определената цел се реализира чрез теоретичен анализ на явленията и 
понятията, свързани с мултикултурната среда, религиозните, педагогическите 
и етническите аспекти на мултикултурността. Анализът приключва с 
дефиниране на мултикултурността (с. 18).  
    Основният въпрос – установяването на особеностите на управлението на 
училището в помашки райони се осветлява чрез емпирично изследване като 
се използват методите анкетиране, интервюта, беседи и фокус – група. 
За да обоснове или опровергае предварително формулирана хипотеза, а 
именно” мултикултурната среда в райони, населени с българи мюсюлмани 
предава специфика на организацията и управлението на училището” (с. 7) 
докторантката осветлява въпроса за същността на училищната организация и 
нейното приложение в мултикултурната среда. В контекста на това се опитва 
накратко да характеризира помаците, като интерпретира тяхното название, 
самоидентификация, самосъзнание, култура и бит. Изводът, до който стига 
докторантката, е, че конкретно характеризиране, определение количествените 
и качествените параметри на обекта е твърде сложен въпрос. Преди всичко 
липсват статистически данни. При преброяването 2011 г. на тях не беше 
отделено място, затова част от тях, т.е. тези, които са последователи на 
исляма, са включени в параграф „мюсюлмани”. Като се има предвид, че 2 016 
167 или 27% от гражданите, по силата на съответната клауза на закона, която 
е посочена в дисертацията, не са се самоопределили на религиозна основа, 
може да се допусне, че повечето от тях са роми и помаци, които се чувстват 
неудобно да демонстрират своята вяра. 



   До голяма степен са обосновани цитираните типологизации на 
идентичността (страници 40–50). Самоидентификацията и самосъзнанието на 
помаците е доста мобилна. От различни проучвания, анкети и публикации се 
налага впечатлението, че на сегашния етап се очертават четири-пет типа само 
идентификации. Изтъкната от докторантката като основна причина за това 
положение „променливото отношение на властите към помаците в 
различните исторически епохи” (с. 44) е логична. Но не трябва да се игнорира 
и фактът, че в консолидирането им участват различни етнически групи и че 
Родопите били включени в границите на множества империи и държави. За 
това предпазливото отношение на докторантката към въпроса е разбираемо. 
Но логиката на нейната основна теза налага да се подчертае, че по-голямата 
част от помаците се придържат към исляма, който оказва силно влияние 
върху културата и бита им. 
     В тази връзка би могло темата на докторантската дисертация да се 
прецизира още повече. Самото изложение на докторантката провокира 
въпроса дали тази среда е мултикултурна, или мезосреда. Верификацията на 
хипотезата става чрез осветляване въпроса дали спецификата на културата и 
бита на мезосредата се отразява върху управлението на училището. 
Събраната информация чрез анкетиране налага извода, че много специфични 
проблеми в образователното дело на региона като прибиране в училище на 
всички деца, подлежащи на задължително обучение и особено на девойките, 
осигуряване местни учителски кадри с необходимата квалификация, 
незадоволителна успеваемост и т.н. вече са решени. Както анкетата на 
докторантката и други такива показват, че ролята на религията не е толкова 
силна колкото в началото на прехода към демокрацията. Както е посочено 
само 10,54% от ученичките и 8,68% от учениците имат предпочитание към 
предмета „ Религия Ислям”. 
     За това анализът на въпроса № 2,3,4 и 5 от анкетата  с учениците и на № 3, 
9–11 от анкетата с директорите не потвърждават хипотезата т.е. 
мултикултурната среда в райони, населени с българи мюсюлмани не придава 
специфика на организацията и управлението на училищата. Изестно 
изключение е отговорът на въпроса за религиозните празници – байрамите, 
когато мнозинството от учениците натрупват отсъствие. В контекста на 
изложението изводът е логично обоснован. 
  Опровержението или обосноваността на хипотезата би било по 
аргументирано, ако бяха взети под внимание: 
      Първо, съдържанието на интеркултурното обучение и възпитание. С нея 
заедно е посочените цели – формиране на личност с множествени 
идентичности, личности, умеещи да живеят в мултикултурна среда, се цели 
предоставяне на децата и младежите от малцинства познание за собствената 
култура, език, история и т.н. И от друга страна, обогатяване културата на 
учащите се на мнозинството. Според редица специалисти тази цел може да се 
постигне чрез включване в учебния план специални предмети като майчин 
език, етническа култура, история на съответната етническа общност. 
Паралелно с това е включване на някои учебни дисциплини като география, 
родознание, музика и т.н. материал за етническите общности от съответния 
регион. 



     На второ място, специфични въпроси възникват в процеса на комуникация 
между учащи се, принадлежащи към носителите на различни етнически и 
религиозни култури. За това би следвало в анкетата да се включат  и ученици 
българи и християни. Тогава щеше да се придобие реално значение въпроса 
за преодоляване стереотипите, предубежденията, негативното отношение към 
„другостта” и проблемът за възпитание на подрастващите в дух на 
толерантност щеше да изпъкне като много важна задача. Например щеше да 
се наложи въпроса за ислямизация на помаците да се осветли по нов начин.  
Повтарянето на утвърдилата се теза по време на Възраждането за 
„насилствено помохамеданчване”, както посочва докторантката твърдението 
на П. Маринов,(с.37), не би помогнало за предотвратяване на взаимното 
недоверие и подозрение у учениците. 
   Ако се вземат под внимание и тези съображения тогава ще стане ясно, че 
управлението на училището в мултикултурна среда, поне от вътрешна 
организационна гледна точка ще притежава известна специфика. 
    Затова основната теза на докторантката, че училищата в райони населени с 
българи мюсюлмани не притежават някакви специфични особености, 
отличаващи ги от управлението на всяко друго училище в България (с. 213) 
би трябвало да се приема като теза с локално приложение. Тя ще придобие 
друга модификация по отношение на училища, в които се учат значителна 
група ученици от турска и особено от ромската етнос. 
     В заключение дисертационният труд е подготвен въз основа на значителен 
и важен източников материал. Използвана е основната литература, свързана с 
проблема, проведени са анкети и интервюта което дава възможност за 
формиране на оригинални изводи и тези. Като цяло трудът отговаря на 
изискванията за присъждане на образователна и научна степен Доктор по 
педагогика. 
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