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 Проблемите на идентичността и в частност, на етническата идентичност са едни от 

най-актуалните в съвременния свят. Независимо от процесите на глобализация, интеграция и 

мащабно смесване на големи маси от различни нации, култури, етноси, независимо от 

разширяване на междукултурните репрезентации, признаването на чуждата, на другата 

идентичност не само не отстъпва на заден план, но заема голяма част от дневния ред на 

социалнополитическата съвременна ситуация.  

 Дисертационният труд на Есма Риза е посветен на едни от най-дискутираните въпроси 

в сферата на етническата идентичност – въпросите за нейното предаване между поколенията, 

въпросите за взаимното приемане и социални дистанции между етноси в България, 

въпросите за връзката между дистанциите и степента на етническа идентичност.  

 В теоретическите части на дисертацията докторантът демонстрира добро познаване 

на класически и съвременни концепции в проблемната област и на тази база представя опит 

за свой модел на компонентната структура на етническата идентичност. Това е и един от 

приносните моменти на труда. Концептуално решение е на докторанта да потърси място в 

структурата на етноидентичността за компонент като потребността от предаването й и 

нейната приемственост. Културологичните модели, включени в теоретизирането подпомагат 

анализа и добавят интердисциплинност в подхода.  

 В същината на емпиричното изследване влиза интересът към реалните измерения на 

етническата идентичност при групи от етносите на българи, турци и роми, за което е 

разработен и собствен въпросник, носещ друг приносен момент на труда. За целите на 

изследването са използвани и класическата в адаптиран вариант, скала за социалните 

дистанции на Богардус, както и съвременна методика на Гезентсвей за измерване на 

мотивацията за етнокултурно постоянство, също в адаптиран и модифициран вариант с оглед 

измерване на силата на мотивацията за предаване на етническата идентичност на следващото 

поколение.  

 Анализът на данните обхваща както междуетнически сравнения, така и 



междувъзрастови. По сила на етническа идентичност ромите се оказват с най-високи 

стойности и това е очакван резултат, но важен е и друг, а именно, че няма значими разлики 

между изследваните българи и турци. Във възрастов план отново ромската извадка е водеща, 

но интересният резултат тук е по отношение на средната група на 25-35 годишните, които са 

като че ли най-независими от етнически принадлежности. Освен това сериозен анализ 

представляват търсенията на докторанта не просто на величината на социалните дистанции 

между и вътре в самите етнически групи, което само по себе си е важно измерение на 

отношенията им, но и на влиянието на дистанциите върху силата на идентичност, като се 

доказва че първите са силен предиктор за втората, т.е. колкото повече е подлагана една група 

на изолиране, толкова тя ще укрепва своята идентичност като етнос. Така или иначе запазва 

се мотивационният феномен на предаване между поколенията на идентичността. Подобни 

резултати дават и реално насоки за социално-практически изводи. Данните от изследването 

са представени коректно и в рамките на релевантни статистически процедури, а анализите са 

добре обосновани и навлизат в детайлите на явленията. 

 Общо може да се приеме, че дисертационният труд  е  успешен опит за фокусиране не 

само върху индивидуалното, но и върху колективното ниво на изследване на етническа 

идентичност и нейното предаване при различни общности. 

 По темата на дисертацията са публикувани 2 статии, а 3 са под печат. Авторефератът 

напълно съответства на съдържанието на дисертацията и реалистично представя приносните 

моменти.  

 Поради убедеността ми, че е реализиран един труд със значими и интересни 

резултати, предлагам на уважаемото научно жури да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор“ на Есма Риза. 

  

 

17. 03. 2013 г.                                                                    Доц. д-р Йоланда Зографова 

София 


