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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационния труд на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева 

на тема: ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ИНТЕРЕС НА 

ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В МЕСТА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯ  

за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ по научната 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2.Педагогика  

 

  от проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова, хабилитирана и 

доктор на науките в област на висшето образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 Педагогика, специалност „Теория 

на възпитанието и дидактика“, е-mail – erangelova@abv.bg 

 

 

 Предложеният за рецензиране труд е посветен на особено значим за 

педагогическата теория и практика проблем, неразработен и неизследван 

до сега в Република България – използване на теорията на Алфред Адлер 

за социалния интерес като решаващо условие за ресоциализацията на лица, 

лишени от свобода, намиращи се в места за изпълнение на наказания. 

 Трудът е в обем от 400 страници и включва увод, 4 глави, приноси, 

заключение, използвана литература, приложения. 

  В увода убедително е мотивиран изборът на изследователския 

проблем и са очертани нетрадиционно основните задачи в три групи: 

задачи, ориентирани към теоретично изследване на разбирането на 

Алфред Адлер и неговите последователи относно понятието „социален 

интерес”; задачи, свързани с емпирично доказване на теоретичните 
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конструкти и задачи, ориентирани към практическото приложение на 

концепцията за социалния интерес при ресоциализацията и бъдещо 

социално включване на лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода”.  

Основавайки се на разбирането на А. Адлер за същността на 

човешката природа, проф. Жанета Добрева формулира основните 

принципни положения на проведеното изследване по следния начин: 

 “ Принцип  на  рационалността, който признава 

рационалността у индивида, която дава възможност на хората да 

формират цели, да вземат решения и да градят различни жизнени 

планове, съпоставими с целите и ценностите;  

• Принцип на свободната воля, отричащ предопределеността на 

развитието  на житейските ситуации (Adler, 1956);  

• Принцип на ограничаването на конституционализма и 

инвайронментализма, който приема, че „нито наследствеността, нито 

обкръжението са определящи фактори. Те само обезпечават изходната 

основа за развитие и влияние, на което индивидът отговаря, 

използвайки своята творческа сила” (Adler, 1956, 24); 

• Принцип на активността.Този принцип се отнася до 

убеждението, че причините за поведението винаги се намират вътре в 

индивида, особено в крайния, устремен в бъдещето стремеж към 

превъзходство и съвършенство; 

• Принцип на хетеростаза, който постулира, че съществува една 

динамична и проактивна сила, която лежи в основата на цялата човешка 

активност в търсенето на съвършенство (Adler, 1930,398)“(Дисi1., с.8). 

                                                           
1 Съкратено записване на Дисертационния труд. 
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 В първата глава „Социалният интерес - ключова концепция 

за личността и нейното развитие“ са анализирани вижданията на А. 

Адлер и неговите последователи относно същността и основните 

измерения на феномена „социален интерес“. Специално внимание 

авторката отделя на тезите на Алфред Адлер, че социалният интерес „е 

повече от чувство; това е становище към живота“; „вроден 

потенциал”, „способността за идентификация, която ни прави 

способни за дружба, любов към човечество, съчувствие, професия…”. 

На тази основа са разгледани и основните обекти на социалния 

интерес, отразени в творчеството на А. Адлер, които проф. Жанета 

Добрева групира по следния начин: “субсоциални, социални и 

супрасоциални обекти“(Дис., с. 14 ).  

  Специално внимание е отделено на вижданията на А. Адлер 

относно съотношението социален интерес – стремеж към 

превъзходство. Според него, подчертава проф. Жанета Добрева, когато 

стремежът към превъзходство не е интегриран със социален интерес, 

„развитието му ще спре, той ще бъде изопачен и ще завърши като 

саморазрушаваща се тенденция''(Adler, 1964:270)(по Дис., с. 19). 

 В подкрепа на идеите на А. Адлер са анализирани и вижданията на 

Рудолф Драйкурс относно ролята и мястото на социалния интерес. 

 Значима практико-приложна стойност има направеният анализ на 

тестове и скали за измерване на социалния интерес. Пространно са 

представени скала SIS на Дж. Крендъл за измерване на: поведение на 

сътрудничество, алтруизъм, професионални модели, оценяване от 

връстници, емпатия и ценности.; теста на Дж. Е. Екснер за недовършените 

изречения като мярка за егоцентричност; скалата на К. Б. Грийвър (SII) за 

индекса на социалния интерес; скалите на Уилиам Кърлет, Рой Керн и 
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Мери Уилър- BASIS-A, които осигуряват информация за личностния 

профил на изследваните лица. Всички те могат да бъдат използвани в 

педагогическата практика и особено в педагогиката на ресоциализацията. 

  Дълбоката си убеденост в идеята на А. Адлер за същността на 

социалния интерес и ролята му в развитието на личността проф. Жанета 

Добрева доказва с проведените под нейното научно ръководство през 

последните 10 години изследвания:  

 на недоносени деца, отглеждани в институции, при които 

отсъствието на майчината фигура се превръща във фактор за 

недоразвитието на социалния интерес; 

  на социалния интерес на деца от предучилищна възраст;  

 на студенти с цел да се установи, доколко равнището на 

социалния интерес влияе върху избора на професионалната им 

ориентация.  

 Специално място е отделено и на приложението на  концепцията на 

А. Адлер за социалния интерес в корекционно-възпитателната работа в 

адлерианските детски центрове във Виена (Австрия) и в Чикаго (САЩ); в 

съвременната консултативна и терапевтична практика; в образованието; в 

пенитенциарната практика.  Втората глава изяснява феномените 

социално включване и социален интерес на лица, лишени от свобода.  

  Въз основа на съществуващите теоретични източници и 

действащото законодателство е разкрита същността на две от работните 

понятия „престъпно деяние“ и наказанието „лишаване от свобода”. 

Специално внимание е отделено на индивидуалната корекционно-

възпитателна работа, отразена в индивидуална програма за въздействие, 
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която трябва да отчита вида на престъплението, размера на наказанието 

и специфичното място за изтърпяване на наказанието „лишаване от 

свобода”.  

  Очертани са законосъобразните форми на въздействие върху 

правонарушителите като полагане на общественополезен труд, 

повишаване на образованието, професионална подготовка, извършване 

на религиозни дейности, които биха могли да доведат до личностна 

промяна, изразяваща се преди всичко в повишаване на социалния 

интерес и до промяна на нагласите към нормите на обществото по 

посока на  тяхното спазване. 

 Въз основа на задълбочен и пространен анализ на теориите за 

личността са очертани социално-психологическите характеристики на 

извършителя на престъпление. Специално внимание е отделено на Аз-

Концепцията и нейните особености в личността на правонарушителя, на 

нейните когнитивни, емоционални и поведенчески компоненти.  

 В тази връзка са обосновани основните измерения на 

пенитенциарния процес; особеностите на корекционната дейност в 

местата за изпълнение на наказанията; целите на ресоциализацията на 

лица, лишени от свобода; основните подходи и модели на 

пенитенциарната практика в работата с лица, лишени от свобода. 

Специално внимание е отделено на образователната и социално-

възпитателната работа с лицата, лишени от свобода.  

 На тази база авторката обосновава мястото на социалния интерес 

като основен предиктор на социалното включване. В този смисъл е 

обоснована тезата, че  социалното включване е крайната цел на 
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наказанието „лишаване от свобода”. Към това е насочена и подготовката 

на осъдените за живот на свобода, тяхната реадаптация и ресоциализация. 

 Въз основа на задълбочения теоретичен анализ на изследвания 

проблем, проф. Жанета Добрева очертава съдържанието на третата глава 

на труда  изследване на динамиката на социалния интерес при лица, 

лишени от свобода. В основата на концепцията е да се изследва 

социалния интерес на лица, лишени от свобода, с оглед намиране на 

възможни индикатори за ефективна корекционно - възпитателна дейност. 

С оглед на това е формулирана и целта на труда: да се създаде и апробира 

концептуален модел за развитие на социалния интерес в контекста на 

актуална образователна среда на лица, лишени от свобода, с оглед на 

социалното им включване.  

 Прецизно формулираните предмет, обект, цели, хипотези, показатели 

и критерии на изследването, целесъобразно подбраните методи и 

инструментариум, математико-статистическата обработка на получените 

резултати позволяват на авторката да направи верни изводи, както за 

обективното състояние на проблема, така и за възможностите на 

разработения концептуален модел за развитие на социалния интерес у 

хора, лишени от свобода. 

 Изследването е направено по два показателя -  възраст и пол. 

  Получените резултати от прецизно проведеното изследване на 

проблема потвърждават хипотезата, че продължителността на 

обучението влияе правопропорционално върху развитието  на 

социалния интерес при учащи мъже и жени, лишени от свобода, 

независимо от възрастта.  

  Анализът на резултатите от направените изследвания и 

представените зависимости между тях доказват: 
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 влиянието на образованието за развитие на социалния 

интерес у хора“лишени от свобода“; 

 ролята на обучението и възпитанието в образователна 

среда в места за изпълнение на наказания за развиването 

на социалния интерес. 

  Резултатите от проведеното емпирично изследване от проф. 

Жанета Добрева са в основата на представения в четвърта глава на 

труда модел за приложение на концепцията за социалния интерес в 

образователна среда в местата за изпълнение на наказания.  

  Основната теза, която е заложена в тази концепция е, че в местата 

за изпълнение на наказания следва да се осигури среда, както и 

дейности, които да водят до повишаване на социалния интерес в хода на 

корекционната работа, и като най-добра такава среда следва да бъде 

посочена образователната. Една от водещите идеи в концепцията е 

„тезата на Алфред Адлер, че не съществува противопоставяне между 

индивида и общността, защото те се намират във взаимовръзка: 

индивидът зависи от другите и се нуждае от тях“(Дис., с.328). 

  Функциите на образователната среда в контекста на разработената  

концепция от проф. Жанета Добрева, са насочени към  три фундаментални 

потребности за развитие на социалния интерес:  

„1.Чувството да принадлежи към средата, чувството, че е потребен и че 

другите се нуждаят от него. Това чувство е следвало да се развие още в 

семейна среда, но поради нейното игнориране в детството следва да бъде 

обект на корекционната работа именно сега.  

2.Преживяването на ценни чувства като желание за сътрудничество, 

отговорно поведение, проявяване на щедрост, състрадание и съчувствие 
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към другия, желание за спазване на правилата, желание и удовлетворение 

от това да принадлежи към желана от него група, желание за избягване на 

конфликти, удовлетворение при получаване на признание, желание за 

оказване на помощ, желание за участие в полезни дейности, уважение към 

другите в групата, рационална оценка за последствията от дадено действие 

или бездействие.  

3.Формиране на система от убеждения по посока на законосъобразен начин 

на живот. Развиването на социалния интерес се осъществява по схемата: 

ценни чувства – знания – убеждения. Този емоционално-когнитивен 

комплекс е основата на формирането и развитието на социалния 

интерес“(Дис. с. 330).  

  На тази база авторката очертава и основни дейности за превенция на 

поведението. 

  Към проф. Жанета Добрева имам няколко препоръка и въпроси, 

които не касаят високото качество на дисертационния труд: 

 Броят на  посочените източници би трябвало да се ограничи само до 

реално използваните, тъй като названието на частта е: “Използвана 

литература“ а не „Литература“; 

 Мястото на приносите на труда е след заключението; 

 Какви са аргументите да се приема без резервно тезата на Алфред 

Алберт, че социалният интерес е „вроден потенциал“? 

 Всички ли изследвани лица, лишени от свобода, знаят добре 

български език?Ако не, как е приложена изследователската 

методика? 
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  В Заключение мога да кажа, че дисертационният труд на проф. 

Жанета Стойкова Добрева, със своите теоретични обобщения и 

нестандартен емпиричен анализ като цяло е значителен и оригинален 

принос за педагогическата наука и особено за педагогиката на 

ресоциализацията и пенитенциарната педагогика. 

 За пръв път в Република България е проведено изследване върху 

емпиричните приложения на концепцията на А. Адлер за социалния 

интерес, на базата на което са откроени полови различия, които се 

проявяват под  влиянието на образователната среда.  

 Разработеният цялостен Модел за развитие на социалния интерес на 

лица, лишени от свобода в образователна среда в местата за изпълнение на 

наказания, може да бъде използван в пенитенциарната педагогика.  

 Използваната методика за изследване е работеща за педагогическата 

практика и може да бъде използвана, както при подготовката на 

педагогическите кадри в областта на педагогиката на ресоциализацията и 

пенитенциарната педагогика, така и в масовата педагогическа практика. 

 Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, касаещ 

придобиването на научната степен „доктор на науките“. Той е в 

съответствие и с изискванията на Тракийския Университет.  

 Впечатлява фактът, че само по темата на обявения конкурс проф. 

Жанета Добрева има 34 цитирания. Към това не можем да не прибавим и 

30-те публикации по темата на конкурса. 

 Всичко това ми дава основание убедено да подкрепя да бъде 

присъдена на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева научната степен 

„доктор на педагогическите науки“ по научната специалност „Теория на 
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възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика и да 

предложа и на уважаемите членове на научното жури да гласуват с 

положителен вот. 
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