
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски, ВТУ „ СВ.Св. Кирил и Методий” 

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“, представен за придобиване на научната 

степен „доктор на науките”  Научната специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика”, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2.Педагогика 

 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

                 

               Макар сравнително рядко да е дискутиран, както в 

публицистичен, така и в научен план, въпросът за ресоциализацията на 

лишените от свобода е важен за самите тях, за професионалистите, които 

трябва да я реализират и за обществото като цяло. Днес необходимостта от 

такова изпълнение на наказанието, което да благоприятства едно нормално 

социално включване на осъдените не подлежи на съмнение. Остарялата 

терминология на „поправянето и превъзпитанието” обаче не само трябва 

да се промени, но и да се намери адекватен теоретичен и практически 

подход, който да я замести ефективно в съответствие, както с 

обществения, така и с личния им интерес. Последните двадесет и повече 

години беше направено не малко в това отношение. Въпреки това има 

много въпроси, които не са намерили задоволителен отговор.  Такива 

могат да се отнасят към отрицателните страни на самото наказание, към 

личностните дефицити и девиации на осъдените, към начините на 

изпълнение на основните дейности, към постановките и прилагането на 

специализираните ресоциализационни програми, подбора и обучението на 

персонала и пр. Има обаче един специфичен въпрос и той е: Как могат да 

се използват за целите на наказанието по-ефективно, налични и 



традиционно съществуващи в системата ресурси? Такива очевидно има 

във всички основни дейности – режимна, трудова, социално-възпитателна, 

но и в една важна, но  „традиционно” подценявана като ресоциализиращ 

потенциал дейност в затворите – образователната. Тъкмо към нея се 

насочва вниманието на дисиртантката и това само по себе си е заявка за 

актуалност и значимост. Още повече че подходът й не е демагогско – 

пожелателен, какъвто все още се забелязва, когато става въпрос за ролята 

на образованието като социализиращ фактор, а конкретен, свързан с 

определен психологически концепт.  

 

          2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

           Следвайки съдържанието на дисертацията могат да се отбележат 

редица достойнства,  които определят нейната научна и практическа 

стойност. 

1. Преди всичко следва да се подчертае сполучливото насочване на 

авторката към концепцията на А.Адлер за социалния интерес. 

Същият е определящ в общия контекст на социализацията, защото 

се формира в ранна възраст и според автентичното си наименование, 

представлява чувство за общност. Това чувство според Адлер е 

заложено във всеки човек, но подобно на речта и езика трябва да се 

развива. На него се отдава успешната адаптация и е условие за 

нормалност. Противно – неговата липса или неразвитост води до 

комплекс за непълноценност, отчуждение и изолация, определя 

„безполезен” стил на живот, загуба на социално функциониране и 

субективно страдание. От тук не е много трудно да се направи 

връзка с асоциалното поведение и престъплението. Макар същите да 

имат много други личностни и социални детерминанти,  липсващото 

или закърняло чувство за общност сигурно присъства както в много 



от характеристиките на осъдените, така и в мотивацията на техните 

престъпления. От това пък следва друг извод, касаещ корекционната 

работа с тях. А именно, че ако социалния интерес бъде стимулиран 

или подбуден, може да се създадат условия за успешна 

ресоциализация, тъй като според авторката той е предиктор на 

ресоциализацията. 

2. Авторката не само се насочва към Адлеровото виждане за социалния 

интерес, но го допълва с последващи научни разработки и развиване 

на концепта от други изследователи и теоретици (Драйкурс), както и 

такива операционализирали неговото измерване и създали 

съответни инструменти (Кърн, Уилър, Крендъл и др. Това е важно, 

защото Адлер е „обвиняван” в „утопичен идеализъм”, в 

несъответствие на идеята за социалното чувство с индивидуалната 

психология и в контра - еволюционизъм на алтруизма. В този 

смисъл по-широкият поглед на концепта за социалния интерес, 

включващ освен общностното чувство сътрудничество, отговорност, 

правила, емпатия и взаимопомощ, дава възможност за един 

нетрадиционен подход към възпитанието. 

3. Следващ важен момент в разработката е компетентното и подробно 

разглеждане на приложенията на концепцията за социалния интерес 

в различни сфери на практиката, в т.ч, корекционно-възпитателна, 

образователна, консултативно-терапевтична и пенитенциарна. 

Прави впечатление широтата на познание и умението да се извеждат 

важните за целите на работа с различни клиенти и типове 

проблематика  елементи на концепта. 

4. От гл.т. на поставената цел съдържанието на Втората глава насочва 

към пенитенциарната теория и практиката за ресоциализация на 

лишените от свобода. Същите са представени  не само 

информативно, но и с елементи на анализ, което подготвя 



свързването на пенитенциарната проблематика с идеята за 

социалния интерес, като фактор на еветуално социално включване и 

реадаптация след изпълнение на наказанието лишаване от свобода. 

5. Самото емпирично изследване е добре замислено и правилно 

поставено в съответствие с изследователската цел и задачи. 

Специално трябва да се отбележат удачно определените обект и 

предмет, добре подбраната извадка, доказуемите, ясни хипотези и 

разбира се използваните специализирани методики. Удачно е 

съпоставянето на учащи и неучащи, както и включването на 

джендърния подход в изследването. 

Резултатите са обсъдени и анализирани пространно и задълбочено и 

представени нагледно в табличен и графичен вид. Въпреки 

множеството елементи, както на социалния интерес така и на 

средата, изводите са кратки, разбираеми и ясни. Те са обобщени в 

едно важно съждение: „Липсата на постоянна еднозначна връзка 

между всички изследвани критерии на социалния интерес и 

образователната среда насочват към извода, че определени 

характеристики, структури и съдържания на тази среда могат да 

бъдат моделирани с оглед на това, да допринасят за развитието 

на социалния интерес на учащите, лишени от свобода.” 

6. Разработеният  цялостен Модел за развитие на социалния интерес на 

лица, лишени от свобода в образователна среда в местата за 

лишаване от свобода е конкретен, научно издържан и приложим. 

Той не само придава цялостен вид на труда, но съдържа, потенциал 

за приложимост консултативно-корекционната работа с осъдените 

извън образователната среда на МЛС. 

7. Авторското виждане за приносите е скромно показано, но съвсем 

адекватно. Свързаните с тази тематика публикации, ясно говорят за 

един траен научен интерес в една малко дискутирана област. 



 3. Заключение 

         В заключение намирам, че дисертационният труд на проф.д-р Жанета 

Добрева „Динамика в развитието на социалния интерес на лица, лишени 

от свобода в образователна среда в места за изпълнение на наказание ” е 

новаторски по същество, задълбочен, полезен не само за пенитенциарната 

практиката и интересен. Считам, че отговаря напълно на изискванията за 

придобиване на научната степен „докотор на педагогическите науки”. 

 

       5. Оценка на дисертационния труд 

            Давам положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури да  

присъди на проф.д-р Жанета Стойкова Добрева научната степен „доктор 

на педагогическите науки”. 

 

 

        

  10 октомври 2017 г.                                              Член на журито: 

                                                                                                                      / Минко Хаджийски/ 


