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 Психосоциалната идентичност и по-конкретно – етническата 
идентичност са ключови, проблемни теми на съвремието в контекста на 
вътрешнопротиворечивите процеси, на които сме свидетели. 
Глобализацията, от една страна и националистичната обратна тяга, от 
друга, поставят човек пред труден избор, предизвикващ 
вътрешнопсихични конфликти в личното му и социално самоопределяне. 
На този фон очакванията за обяснение на случващото се са свързани с 
широкото поле на психологическото знание и по-конкретно – с теориите за 
личностната и групова идентичност в тяхното многообразие. Фокусът на 
работата на Есма Риза е насочен именно към проблема, дефиниран с 
понятието „етническа идентичност” в конкретните условия на българската 
действителност, включваща общество, преминаващо през трудни и 
интензивни промени, включително върху процесите на формиране и 
предаване на етническа идентичност. В тази посока на разсъждение 
логичния изследователски интерес обхваща определяне състоянието, т.е. 
степентта на изразеност на етническа идентичност при основните групи 
етноси у нас – българи, роми и турци, проследяване на мотивацията за 
нейното формиране като основен двигателен механизъм на процеса, както 
и очертаване на границите или бариерите между етносите чрез определяне 
на социалните дистанции между тях. 
  

Трудът на Есма Риза обхваща 153 страници (включително 
приложенията)  с коректен баланс между теоретичната и 
изследователската му части. Базиран е на 148 литературни източника, от 
които 65 на български и 83 на английски език. Резултатите са обобщени в 
28 таблици и 3 фигури. В първа глава, озаглавена „Етническата 
идентичност и нейното предаване през поколенията в 
социалнопсихологичен ракурс” са разгледани теориите за социалните 



идентичности. От по-широкия план, в който се тръгва от Уилям Джеймс, 
преминава се през Хърбърт Мийд и се стига до Смит и Ричард Ашмор, се 
преминава към специфичното измерение на етническата идентичност и 
нейната структура. Представени са и най-съвременните теории за 
акултурацията, разглеждащи двата й основни аспекта – общностия, 
надиндивидуален и индивидуалния. Противоположият процес  - мотивация 
за предаване на етническата идентичност също е представен изчерпателно 
в посветения му параграф. При очертаването на картината в България се 
представят различните изследвания, които мотивират избора на основните 
изследвани етнически групи, както и конкретните параметри на 
социалнопсихологичен анализ. 
  

В тази първа част на дисертацията отсъства кратко обобщение на 
личния избор на изследователя по отношение на теоретичните модели и 
тяхното възможно приложение в експерименталната постановка. Това би 
очертало вътрешните взаимовръзки в подготвения текст, но по-важното би 
дало по-категорично усещане за зряло изследователско мислене. В 
конкретния случай проблема е повече формален – въпрос на свързващ 
текст, отколкото съдържателен. 
 Във втората глава, озаглавена „Постановка на изследването” е 
представена цялостната постановка на изследователската част. 
Изключително точно са формулирани целите, задачите, хипотезите и 
определената извадка. Коректно се обяснява избора да се изследват 
представителите на трите най-големи етнически групи, живеещи в 
големите градове София, Варна, Пловдив и Русе, поради възможността в 
тях да се доловят актуалните социално-психологически тенденции на фона 
на засилената миграция към големия град и динамиката на по-модерния 
начин на живот.  

Отличаващ се принос на дисертационния труд в тази му част са 
методиките, чрез които се измерват отделните параметри. Това са:  
 - Авторски въпросник за измерване степентта на етническа 
идентичност, разработен на базата на компонентно структуриране на 
феномена етническа идентичност, състоящ се от 14 айтема с обща 
надеждност на въпросника Алфа на Кронбах – 0.684.  
 В изследването са включени още: 



 - Въпросник за измерване силата на мотивацията за предаване на 
етническа идентичност на следващото поколение, адаптиран от 
разработения от Мишел Гезентсвей; 
 - Въпросник за измерване на етнически социални дистанции – 
адаптиран по методиката на Емъри Богардус, и 
 - Свободни, нестандартизирани интервюта с представители на трите 
изследвани етнически групи, насочени към механизмите за 
възпроизводството на етноидентичността през поколенията. 
  

Подчертавам значението на всички включени методи като приносен 
акцент в труда на Есма Риза, с който се обогатява методологията на 
социалнопсихологичното изследване на проблема. 
  

Трета глава е озаглавена „Резултати от изследването и тяхната 
интерпретация” и представлява подробно, систематично описание на 
получените статистически данни и тяхното обяснение. Прави впечатление, 
в сравнение с други дисертационни трудове, задълбочената и обстойна 
интерпретация на резултатите. В това се крие риск да се премине към 
т.нар. свръхинтерпретация на данните. При Есма това не се случва, а 
напротив, показва задълбочено знание и разбиране на изследваните 
процеси. Част от продължението на вътрешната взаимообвързаност в 
текста бих препоръчала по-директно посочване на връзката с 
формулираните хипотези – тяхното потвърждаване или отхвърляне, което 
би подкрепило цялостта на текста. 

 
Изследването на докторантката достига до значими за общественото 

развитие в България резултати: 
- Трите най-големи етнически общности демонстрират висока 

етническа идентичност, което насочва към висока мотивация 
за съхраняване и възпроизвеждането й; 

- Данните сочат към обръщане към източниците на автентична 
общностна идентичност, което се отнася и до съвременния 
българин – факт, който създава митове на ниво лаическо 
мислене; 

- Наблюдава се устойчивост във възрастов план при 
възпроизводството на етническа идентичност, като резултата 
обхваща и трите изследвани етнически групи; 



- Внимание предизвикват данните за несъответствие във 
взаимната готовност за близост и взаимодействие между 
представителите на трите групи. Очевидна е по-голямата 
готовност за сближаване между роми и турци. 
Успокоителният елемент е че социалните дистанции от 
страна на българите не се преживяват тежко поради липсата 
на непосредствена житейска необходимост за тяхното 
сближаване. Независимо от резултатите наблюдаваните 
процеси изискват внимание и контрол по отношение на 
бъдещото им развитие. Като допълнение към разглеждания 
аспект е и приемането, че големите социални дистанции към 
дадена етническа група провокират устойчивост към 
акултурация и възпрепятстват процесите на взаимно 
приспособяване и интеграция. 

 
В представения дисертационен труд могат да се очертаят следните 

приносни моменти: 
1. Представяне на собствено концептуално решение за изследване на 

връзката между феномените на предаването на етническата 
идентичност между поколенията;  

2. Създадена оригинална и широко приложима методика за 
изследване на 

степента на етническа идентичност;  
3. Откриване на съществени закономерности във въздействието на 
фактори 
като социалните дистанции, върху степента на етническа 
идентичност на 
общностите, които са обект на тези дистанции;  
4. Резултатите и изводите от изследването са от значение за 
социалната практика – налице е потребността от насочване към 
програми и политики 
за разширяване контактите между етносите като предпоставка за 
надграждане до обща, надетническа или гражданска идентичност у 
представителите на различните етноси в страната. 
 
Есма Риза представя 5 статии по темата на дисертацията, като 

допълненителни публикации в периода на докторантурата се включват 



още една книга и 2 статии. Публикационната активност на докторантката 
прави впечатление и трябва да бъде подчертана.  
 
   В заключение: представеният дисертационен труд е пример за 
актуално и прецизно проведено изследване, което притежава значими 
приносни моменти в методологията и разбирането на етническата 
идентичност. Предлагам Есма Риза да бъде присъдена научно и 
образователна степен „Доктор”.    
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