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1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно отношение 

Дисертацията има за цел да идентифицира и опише умения и културно знание, които 

служат за поддържането на консенсусен организационен модел в общността Флиърхоф, 

Германия. Според докторанта това е актуална цел, тъй като в литературата липсва анализ на 

взаимодействието между социалната организация и груповата култура в общности, които 

следват консенсусния модел. Хипотезата е, че успешното изграждане на консенсус има 

връзка с културното знание и груповата култура. 

Дисертационният труд е в обем от 191 страници и е структуриран в увод, четири 

глави, описание на теренното изследване и заключение. Използваната литература е с 

впечатляващ обем и по-голямата част от нея (с изключение на един източник) е на английски 

език. Прави добро впечатление и правилното цитиране на източниците в самия текст. 

В увода Виолета Илиева обосновава значимостта на изследвания от нея проблем и 

подчертава, че консенсусният модел е широко използван в различни области на 

съвременния живот като едновременно с това липсват достатъчно изследвания на 

хоризонталните връзки в подобни общности. Теоретичната част представя понятията, които 

стоят в основата на дисертацията и е изчерпателна и задълбочена. Разгледано е понятието 

за консенсус при вземането на решение и приложението му в политическите науки, както и 

различните групи, които използват този модел от идеалистични цели. В следващата глава са 

представени литературни данни, които са свързани с изследователския въпрос. 

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд 

Смятам, че Виолета Илиева добре е обосновала целите и задачите на изследването и 

те логично следват от направения литературен обзор. 



 

3. Съответствие между избраната методология и методика на изследване и 

поставената цел и задачи на дисертационния труд 

Избраната методология е напълно подходяща за поставените цели на дисертацията и 

прави впечатление, че Виолета Илиева е съчетала методологии от различни научни области 

като антропология и психология. Анализът на случващото се в общността от гледна точка 

на психо-социалния модел внася друга полезна гледна точка и интердисциплинарност. В 

самия текст също на места са използвани допускания на психоаналитичната школа за 

осмисляне и интерпретация на груповата култура. При описанието на избора на 

методология е наблегнато и на опита да се избегне субективността на изследователя чрез 

разграничаване на наблюденията от интерпретациите, което от методологична гледна точка 

е важно ограничение и трябва да му се обърне внимание. 

В рамките на описанието на теренното изследване са разгледани ценностите и 

възгледите на групата, начина на възникването и функционирането ù. Интересен факт, 

обсъждан в текста е, че независимо, че формалните ценности на общността предполагат 

равенство, отговорност и подпомагане на личностовото развитие на членовете, те не рядко 

се използват за егоистични цели. От психологическа гледна точка това е интересно 

наблюдение, защото поставя по-големия проблем доколко при сблъсъка на груповите 

идеалистични цели и личния интерес на индивида надделяват ценностите на групата. 

Егоистичният интерес е автоматичен и често несъзнаван. Докато етичните и социалните 

ценности на групата често включват рационални процеси. От тази гледна точка 

автоматичната природа на егоистичните подбуди има приоритетна роля при вземането на 

решения в ситуация на конфликт на интереси и често хората даже не си дават сметка за 

тяхното влияние. 

При анализа на данните е използвана концепцията за културното знание на Бард 

(2002), което включва познавателните процеси, вярванията и емоциите, или иначе казано 

културата, които използваме, за да придаваме смисъл и да действаме в света. 

Интерпретацията на данните според психо-социалния модел, както Виолета Илиева 

правилно отбелязва, е направена след приключване на теренното изследване и не 

претендира за достатъчна задълбоченост. Смятам, че това е правилна забележка, тъй като 

този тип анализ предполагат извеждането на ясно структурирани модели на груповата 

идентичност въз основа на събирането на психоаналитични данни, които включват 

фокусирано наблюдение и интерпретация на интерсубективността, вкоренена в груповата 

принадлежност. 

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Един от приносите на дисертацията е фактът, че това е оригинално антропологично 

изследване, което проследява и анализира хоризонталните връзки в една общност. Без да 

претендирам за задълбочено познаване на областта, смятам че в България липсват много 

подобни изследвания и настоящата работа може да послужи за добър пример и да мотивира 

допълнителен изследователски интерес по въпроса. 



Независимо от препоръката, отбелязана по-долу, смятам че съчетаването на 

антропологичен анализ със психо-социален анализ е значим принос на дисертационния 

труд. Това позволява интердисциплинарен поглед и интерпретация на връзките в една група 

и както Виолета Илиева подчертава, съчетаването на тези подходи не е широко използвано 

при изследването на антропологични общности. Използването на психологически теории би 

могло да осигури различни обяснения на връзките в групата и включително да отговори на 

някои задавани от авторката въпроси – дали тази конкретна общност привлича хора с 

психични проблеми или хората с психични проблеми са привлечени от подобни общности 

поради необходимостта си да принадлежат към група. 

Мога да отбележа като допълнителен принос и интересния факт, че хоризонталната 

структура на една общност може да доведе спонтанно до създаването на социална йерархия 

в групата. Това е интересен извод и поставя въпроса доколко йерархията не се формира 

спонтанно (подобни изследвания съществуват в психологията както за хора, така и за 

примати) и доколко тя е необходима за успешното функциониране на една група. 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Публикациите по темата на дисертацията са три на брой – една от тях е на английски 

език, а останалите две са на български език, публикувани в списанието на НБУ „Език и 

публичност“. 

6. Мнения, препоръки и бележки 

Имайки предвид моята експертиза, единствената ми препоръка е при бъдещи 

изследвания, които включват психо-социален анализ на организация, да се включат по-

задълбочени критерии за наблюдение от гледна точка на психологията. Като това не би 

следвало да се приема като критика към дисертацията, тъй като не е основната ù цел, а по-

скоро представлява добавяне на различна перспектива към изследването на груповата 

динамика, което от своя страна е принос, както е подчертано по-горе. 

Авторефератът адекватно отразява съдържанието на дисертацията. Съгласна съм с 

описаните приноси в дисертацията.  

 

В заключение, смятам, че дисертацията отразява актуален проблем в съвременната 

антропология. Докторантката показва много добри способности да направи задълбочен 

теоретичен обзор, да планира и да осъществи самостоятелно изследване, да анализира 

данните с широк набор от подходящи методи, да представи и обобщи адекватно получените 

резултати. Изследването има ясно и коректно изведени приноси и подчертава 

необходимостта от разглеждането на консенсусния модел в тясна връзка със структурата, 

културата и състоянието на групата. 

Позовавайки се на тези аргументи, мога с основание да препоръчам на членовете на 

уважаемото жури да присъдят на Виолета Илиева образователната и научна степен „доктор“ 



по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна 

специалност Антропология 
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