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 От документацията във връзка с публичната защита на дисертацията 

на Есма Риза на тема: „Етническа идентичност и мотивация за нейното 

предаване между поколенията в съвременна България” е видно, че на 

всички етапи по процедурата са спазени законовите изисквания. Това 

означава, че след като във формален аспект няма възражения, може да се 

премине към съдържателното обсъждане на текста. 

 Още в началото трябва да се подчертае, че представената за 

рецензиране дисертация е посветена на тема, която притежава както 

подчертана теоретична значимост, така и безспорна практическа стойност, 

особено като се има предвид възпроизвеждащата се нейна актуалност в 

живота на съвременното българско общество. В теоретичен аспект, наред с 

всичко останало, на мен ми прави твърде приятно впечатление цялостното 

акцентиране върху етничността като изходна позиция, а не по отношение 

на културността. Макар и да не е дефиниран специално като проблем, все 

пак този акцент може да бъде интерпретиран като подчертаване на 

източно-европейската версия за психологическото изследване на 

етническата проблематика, за сметка на северо-американската, чиято 

теоретична и методологическа недостатъчност определя предимствената 

позиция на културата, не на етноса, дори и в етикета на изследователското 

направление – крос-културна психология, вместо далеч по-адекватния 



термин етнопсихология. В практически аспект, що се отнася до нашето 

общество, проблемът за етническата идентичност и мотивацията за 

нейното възпроизводство в психологически план може и в конкретния 

случай задава твърде ценни ориентации спрямо всевъзможните идеи както 

на политическият елит, така и на неправителствените организации относно 

възможната или невъзможната интеграция на едни или други етнически 

малцинства, както и полагането на самата мнозинствена общност в 

условията на съвременна България. Очевидно е, че тези предварителни 

бележки издават още в началото твърде положителната ми оценка на 

дисертационния труд на Есма Риза. 

 В структурно отношение текстът е представен чрез увод, три глави, 

основни изводи и заключение, 28 таблици, три фигури и три приложения,  

разположени върху общ обем от 153 стандартни страници. Използвани са 

148 литературни източника, от които 65 на български и 83 на английски 

езици, всички представителни за изследваната проблематика. В този 

аспект дисертацията на Есма Риза също така отговаря на формалните 

изисквания към подобен тип разработки. 

 Първата глава е посветена на общотеоретичното представяне на 

етническата идентичност като психологически проблем, спрямо който като 

изходна методологическа позиция се използва социално-психологическата  

интерпретация на социалните идентичности. Заедно с това, по-нататък 

авторката отчита спецификата на етническата идентичност и нейната 

несводимост към социално-психологическите й измерения, представяйки 

редица етнопсихологически подходи към дефинирането на нейната 

същност и структура. Тук прави твърде приятно впечатление богатата 

теоретична култура на Есма Риза, която й позволява да представи 

литературния обзор на проблема, ориентиран в същото време към нейните 

собствени изследователски ориентации. Абсолютно същото може да се 

каже и за начина, по който авторката въвежда проблема за културата като 



средство за реализация и възпроизводство на етническата идентичност. 

Пак повтарям, макар и този момент да не е изведен като основен 

методологичен въпрос, все пак използваната логика препотвърждава 

факта, че културата като елемент на етническата структура може да бъде 

интерпретирана коректно най-вече като средство в етническите процеси, а 

това прави неуместно нейното извеждане в центъра на дефинирането на 

самата психологическа област на знанието. Особено интересен и верен е 

анализа на проблематизирането на етническата идентичност в условията на 

постмодерното общество, макар че в случай по-точният термин е 

хипермодерността, централен проблем в западно-европейската философия 

през последните 15-тина години. Във всеки случай, това обстоятелство не 

намалява тежестта на извода, че в условията на съвременността самата 

етническа идентичност на нивото на личността притежава тенденцията да 

се измества по посока на второстепенни социални идентификации, докато 

на общностно ниво тя продължава да бъде фундаментална. В края на тази 

глава като преход към изследването е представена етническата структура 

на съвременното българско общество и динамиката на етническата 

идентичност на основните общности в съвремените условия. 

 Във втората глава са представени целта, задачите, обекта, основните 

хипотези, инструментариума /три въпросника и свободни интервюта/ на 

изследването. Измерената крайна надеждност на методиките е добра не 

само в рамките на цялата извадка, но и спрямо всяка една от изследваните 

етнически общности – българска, турска и ромска, което предполага и 

коректността на сравнението между тях на базата на изготвените от 

авторката въпросници. Общият брой на изследваните лица е 315 като 

извадката е съразмерна спрямо половата и етническата им принадлежност.  

 Основната идея на авторката се свежда не толкова или само до 

очертаване на параметрите на мотивацията за предаване на етническата 

идентичност между поколенията, колкото и най-вече до спецификата на 



този процес в българската, турската и ромската общности в страната в 

сравнителен план. В тази посока са и формулираните изследователски 

хипотези, чиято емпирична верификация всъщност задава практическата 

стойност на дисертацията спрямо етническата проблематика в страната, за 

което стана дума още в началото. 

 В третата глава са представени резултатите от изследването и 

тяхната интерпретация, които взети заедно, наред със споменатата обща и 

теоретична, дават достатъчно ясна представа и за изследователската 

култура на Есма Риза. Разбира се, в това богато на данни изследване всеки 

може да намери областта, която него го интересува, затова от моя гледна 

точка особено важни са резултатите по отношение на ромската общност. 

На базата на факта, че в действителност ромите са най-маргинализираната 

етническа група в страната, поради което те демонстрират и най-висока 

степен на етническа идентичност в сравнение с останалите две общности, 

може да препотвърди това обстоятелство, наблюдаемо не само в други 

изследвания, но и в самата социална действителност. Същата 

закономерност се отнася и до сравнението между степента на социалните 

дистанции и силата на етническата идентичност – ромите, спрямо които 

българската и турската общности демонстрират достатъчна степен на 

етнически социални дистанции, всъщност възпроизвеждат етническата си 

идентичност в сравнително по-автентичен вид или поне без значими 

междупоколенчески промени в нейната степен и сила, според авторката. 

Разбираемо е, с оглед спецификата на дисертационната разработка, че 

Есма Риза използва „по-меки” формули, макар че и нейното изследване, 

както и множество други, могат и подкрепят научно вече констатирания и 

от нашите европейски партньори политически факт относно невъзможната 

интеграция на ромите или поне на традиционно формулираната представа 

за този процес в европейските страни.  



 В заключението са изведени в синтезиран вид основните изводи, 

произтичащи от тази подредена, компетентна и определено творческа 

дисертационна разработка, чиито теоретична и емпирична части говорят в 

достатъчна степен за безспорната психологическа култура на Есма Риза. 

 Едно от най-важните изисквания при рецензирането на защити на 

дисертации и хабилитационни конкурси е оценката на рецензента за 

степента на съответствие между неговите и представите на кандидата за 

научните му приноси. В случая считам, че такова съвпадение е налице, 

дори съм приятно изненадан от коректния и кратък начин на формулиране 

на приносите от Есма Риза – през последните две и половина години съм 

бил рецензент на повече от 30 процедури, в които съм попадал наистина на 

комични претенции. 

 Към казаното мога да добавя, че са представени изискуемите бройки 

публикации на авторката по темата на дисертацията, дори и собствена 

монография, което внася допълнителни щрихи към и без това твърде 

високата ми оценка за работата на Есма Риза. Авторефератът е написан 

стилно и отразява по безспорен начин съдържанието на дисертационната 

разработка. 

 Друго изискване към рецензирането е необходимостта да бъдат 

посочени евентуални слабости и пропуски на кандидата, което някак си 

автоматично поставя рецензента в своеобразна „богоизбрана” позиция. 

Тъй като в случая не бих искал да се изявявам в подобна роля, мога само 

да спомена едно пожелание за бъдещата работа на Есма Риза, ако тя желае 

дори и спрямо бъдещото издание на този текст като монография. Става 

дума за перспективата, разбира се по нейна преценка, в обяснението на 

етническата проблематика и в конкретния случай по отношение на 

етническата идентичност да бъде включен и езика като фактор, който в 

точно определен смисъл предшества самата култура като средство в 

процеса. Мисля си, че езикът в много по-голяма степен от културата задава 



безкомпромисната и обективно заложена в етническата общност тенденция 

да възпроизвежда етническата идентичност на своите членове и тях самите 

на първо място като етнически личности.  

 В заключение, имайки предвид безспорните теоретични и 

практически постижения на дисертационния труд на тема: „Етническа 

идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в 

съвременна България”, високата психологическа култура и 

изследователските качества на неговата авторка Есма Риза, си позволявам 

да препоръчам на високо уважаемото жури да й даде исканата от нея 

научно и образователна степен „Доктор”. Считам, че това ще бъде една 

справедлива оценка както за нейната досегашна работа, така също и 

адекватен стимул за бъдещите й научни търсения. 
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