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 Представеният за защита дисертационен труд от докторант Есма Риза на тема 

“Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в 

съвременна България“ представлява сериозно научно изследване с теоретико-емпиричен 

характер. Актуалността на темата се засилва още повече от съвременната икономическа и 

социална криза в Европа, която болезнено се усеща и в нашата страна. От една страна, 

България се дава за пример в ЕС като „остров на етнически мир“, от друга – 

неравномерното обедняване на хората у нас, включително по етнически признак, води до 

необходимост от полагане на специални усилия от страна на държавата и политическата 

класа за съхраняване на етническото разбирателство. На този фон, изследваната 

проблематика в дисертационния труд е особено полезен и от теоретична, и от практическа 

гледна точка. 

Структурирана класически в три глави, дисертацията дава отлична възможност на 

читателя да се ориентира в сложната материя на междуетнически взаимоотношения. Така 

първа глава прецизно и много логично представя компонентите на етническата 

идентичност на фона на социалните процеси, включително и акултурацията, както и 

развитието на тази идентичност в пост модерното глобализиращо се общество. Естествен е 

завършъкът на първа глава с етническата структура конкретно в нашата страна. Втората 

глава представя методологията на изследването. Ясно и прецизно е  обосновано 

използването на съответните методите, хипотезите и основата, на която те са издигнати, 

процедурата и етапите на социалнопсихологичното изследване. В тази глава имам една 

бележка – при описанието на извадката не е даден броят на изследваните лица по етноси, 

етапи и възраст. Това се прави на края на главата в параграф „Социално демографска 



характеристика на изследваните лица“. Смятам, че този параграф би било по-добре да бъде 

включен към извадката, за да може веднага да се разберат цитираните данни за 

надеждност и валидност на методите.  

Най-ценна и най-приносна е третата глава, в която са представени и 

интерпретирани резултатите от изследването. В тази глава проличава много доброто 

умение на дисертанта да събира, представя и анализира емпирични данни. Резултатите са 

интересни и значими за практиката. Докторант Есма Риза коректно потвърждава изцяло 

или частично хипотезите, някои отхвърля, така, както постъпва един вече утвърден 

изследовател. Интерпретацията е точно дозирана, няма свръх интерпретация, нито пък 

пренебрегване на първични данни. За мен, според издигнатите хипотези, резултатите са 

убедителни и от социална гледна точка, очаквани. Един от тях обаче ме изненада и ми се 

иска да задам въпрос по него към докторант Риза. Става дума за силата на мотивацията за 

предаване на етническа идентичност на следващите поколения по етнос и възраст. 

Въпреки, че не се откриват статистически значими различия и по етнос, и по възраст, 

според мен фигура 1 от реферата (с.23) и още по-ясно това личи на фиг. 1 с. 96 от 

дисертацията, показват поне тенденция за различия и по етнос, и по възраст. И без да 

интерпретирам какви са те, само ще кажа, че за мен те са съвсем адекватни, с изключение 

на едно: Идентификацията на турците е по-слаба или най-много равна с тази на българите, 

за разлика от по-високата идентификация на ромите, за която можем да намерим 

безспорни обяснения. Въпросът ми е: Как докторант Риза би обяснила този факт, който 

при много по-голяма извадка би могъл и да се окаже значимо различие? Иначе във 

възрастов план – нещата са ясни – най-младата група от всички етноси се влияе най-силно 

от семейството и рода, които без съмнение се опитват да съхранят етническата 

идентификация, после за втората възрастова група е характерна толерантността и 

разчитането на собствените преценки и в най-високата възраст – отново капсулиране в 

етноса с цел, съхранение. Капсулирането на малцинствените етноси е известно. Така, че, 

макар и хипотетично би било интересно обяснението на докторанта на какво би могло да 

се дължи по-високата идентификация на българския етнос, който е голямо мнозинство в 

България от тази на малцинствения турски етнос.   

Авторефератът точно представя съдържанието на дисертацията и е оформен 

прецизно. Приносите на дисертационната работа са формулирани адекватно, дори – бих 



казала твърде скромно. Публикациите са впечатляващи – много повече от изискванията, а 

издаването на книга по етническите проблеми в Лудогорието през 2010 г. от докторант 

Риза, заслужава специално адмириране.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докторант Есма Риза представя дисертационен труд на високо научно 

изследователско равнище, който показва възможностите й за работа както с теоретичен, 

така и с емпиричен материал. Без да познавам лично докторанта, много добро впечатление 

прави знанието на четири езика, както и публикационната й дейност. Запознаването с 

дисертационната работата ми достави истинско удоволствие, тъй като и аз имам интереси 

в междуетническата и междукултурна психология. За мен извън съмнение тази дисертация 

е отлична, удовлетворява най-високите изисквания за исканата степен и затова убедено 

предлагам на уважаемите членове на научното жури без колебание да присъдят 

образователната и научната степен „Доктор“ на Есма Селман Риза за дисертацията й 

„Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в 

съвременна България“. 
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