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Становище  

 

от доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова,  

доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ в  

Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет,  

катедра „Педагогически и социални науки“  

 

относно дисертационен труд за придобиване на научна степен                          

„Доктор на науките” в област на висше образование 1.Педагогически науки,  

професионално направление 1.2. Педагогика 

на тема “Динамика в развитието на социалния интерес на лица, лишени от 

свобода в образователна среда в места за изпълнение на наказания“ 

 

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

Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет,  

катедра „Педагогически и социални науки“  

 

Представените документи за придобиване на научната степен „Доктор на науките” 

отговарят на изискванията на ЗРАС в Р България,  Правилника за неговото приложение 

и специфичните изисквания на чл. 58, ал. 2 от Правилника за развитие на академичния 

състав в Тракийски университет, които включват представяне както на дисертация и 

автореферат, така и на списък и копия на цитиранията на публикации във връзка с 

дисертацията и списък и копия на научните публикации във връзка с дисертацията. 

1. Актуалност на тематиката и познаване на проблема 

Избраният изследователски проблем е безспорно много актуален. Авторката сама 

обосновава актуалността във връзка с нарастващата престъпност и необходимостта да се 

осъществи личностна промяна на правонарушителите по време на престоя им в местата 

за лишаване от свобода. Така те биха могли да се подготвят за социално включване след 

изпълнение на наказанието. Възможност за личностна промяна осигурява 

възпитателната работа, ориентирана към повишаване на социалния интерес на лишените 

от свобода в образователна среда. Разработеният и апробиран Модел за развитие на 

социалния интерес е в отговор на тази потребност. 
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Във връзка с познаването на проблема, могат да се посочат много доказателства. От 

представените данни в творческата автобиография (за научни интереси, професионални 

членства, участие в научни форуми, специализации) и от представените копия на 

публикации, свързани с дисертационния труд, се вижда обвързаност на авторката както 

с пенитенциарните проблеми, така и с теорията и практиката на адлерианската 

психология и в частност възможностите за развитие на социален интерес. Жанета 

Стойкова започва своята академична кариера в Тракийски университет през 2006 година. 

Оттогава се включва и разширява обхвата и дълбочината на десетгодишното тогава 

сътрудничество на университета с международната адлерианска организация ICASSI 

(International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes ). Днес тя е член на две 

международни организации в областта на адлерианската психология - North American 

Society of Adlerian Psychology (NASAP) и International Association of Individual Psychology 

(IAIP). Освен това е съосновател и председател на Българското общество по 

индивидуална психология (БОИП). Участва в две специализации на ICASSI и в конгреси 

на IAIP. Става инициатор и председател на организационния комитет на Mini ICASSI в 

България. Част от цитираните в дисертацията автори - последователи на Алферд Адлер 

и Рудолф Драйкурс, са партньори на проф. Стойкова в научно-изследователски и 

образователни дейности. Сред тях са проф. Ева Драйкурс-Фергюсън, проф. Рой Керн,    

д-р Франк Уолтън, Тео Йостен.  

2. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите в него 

Представеният дисертационен труд включва 366 страници основен текст, 25 

страници използвана литература с 378 заглавия (от тях на кирилица - 228, на латиница - 

150) и 8 страници с 4 приложения. Той е структуриран в увод, четири глави, приноси, 

заключение, използвана литература и приложения. 

Целта на дисертационното изследване е създаване, апробиране и обосноваване на 

необходимостта от прилагане на концептуален модел за развитие на социалния интерес 

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

социалното им включване. Тя е формулирана ясно и точно в увода на дисертацията. В 

съответствие с нея подходящо са изведени три групи задачи:  ориентирани към 

теоретично изследване, ориентирани към емпирични илюстрации на теоретичните 

конструкти и ориентирани към приложенията на концепцията за социалния интерес в 

практиката. 
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Избраните подходи и принципи са в съответствие с адлеровите постановки за 

неделимост на човешката природа. Водещ е холистичният подход. В интерпретациите и 

анализа на получените резултати се следват пет адлериански принципа. 

Цялостното представяне на всички параметри на концепцията на изследването, 

резултатите и тяхната интерпретация са направени коректно в трета глава.  

За провеждане на изследването и анализиране на получените данни са подбрани 

изследователските методи наблюдение, научен експеримент, тестиране, метод на 

експертната оценка, сontent- анализ, математико–статистически методи, моделиране (не 

е посочен при изброяване на методите, но описан на стр. 204-205). Инструментариумът 

на изследването включва тест Скала на социалния интерес на Крендъл и два вида 

Въпросници за социален интерес - за оценка и самооценка.  

Теоретичните основи на изследването са представени в първите две глави.  

Първа глава е „Социалният интерес - ключова концепция за личността и нейното 

развитие“. В нея авторката с висока професионална компетентност и ясен научен език 

анализира схващания за социалния интерес. Специално внимание е отделено на 

развитието на концепцията за социалния интерес във възгледите на Рудолф Драйкурс. 

Представени са методики за изследване на социалния интерес. Приносен характер имат 

описаните три изследвания на социалния интерес в България. Ценни за практиката са 

разгледаните приложения на концепцията за социалния интерес в корекционно-

възпитателната работа, в съвременната консултативна и терапевтична практика, в 

образованието и в пенитенциарната практика. 

Втора глава е озаглавена „Социално включване и социален интерес на лица, лишени 

от свобода“. Основните акценти в нея са същността на престъпното деяние и наказанието 

„лишаване от свобода”, личността на правонарушителя, специфичните характеристики 

на пенитенциарния процес, социалният интерес като основен предиктор на социалното 

включване. 

Позитивен момент в изложението на дисертацията представляват изводите и 

обобщенията накрая на всяка глава. Изводите след първа и втора глава очертават 

теоретичната база за разработване на Модела за социален интерес. Накрая на трета 

глава следват изводи по посока на целта и задачите на изследването, с които се 

потвърждават изследователските хипотези. 

Дисертационният труд съдържа ценен изследователски продукт - Модел за развитие 

на социалния интерес в образователна среда в местата за изпълнение на наказания. 

Представен е в четвърта глава. Моделът се базира на принципите на индивидуалната 
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психология. Целта му, както се вижда от наименованието, е развитие на социалния 

интерес в образователна среда при лица, лишени от свобода. Компонентите му са 

взаимносвързани. Той не е универсален. Може да се модифицира в сродна образователна 

среда като запазва базисната си концепция и основните си компоненти. 

Важни достойнства на Модела са неговите: 

 отвореност и гъвкавост – в него могат да се внасят промени в зависимост от средата, 

опита на прилагащите го, резултати от други изследвания, както и в зависимост и от 

половите, възрастови и индивидуални различия; 

 широка приложимост  - може да се използва във всички училища в местата за 

изпълнение на наказания; 

 възможност за развитие  и усъвършенстване - на базата на резултатите от 

прилагането му в практиката. 

Основните научни приноси на дисертационния труд могат да се очертаят по следния 

начин: 

 Систематизирани са схващания за социалния интерес като ключова концепция за 

личността и нейното развитие. 

 Анализирани са същността на престъплението и наказанието „лишаване от свобода“ 

и разбирането на социалния интерес като предиктор на бъдещото социално 

включване на лица, лишени от свобода. 

 Установено е влиянието на обучението на лица, лишени от свобода, върху 

повишаването на равнището на социалния интерес. 

 Разработен е Модел за развитие на социалния интерес на лица, лишени от свобода, в 

образователна среда в местата за изпълнение на наказания. 

3. Преценка на автореферата, публикациите и цитиранията 

Авторефератът отговаря на изискванията за такъв вид разработка. Той отразява 

коректно съдържанието на дисертационния труд. 

Авторът представя 30 публикации, свързани с дисертационния труд, като ги разделя 

на монографии и книги или части от тях (9) и статии в списания, сборници, годишници. 

Те са свързани с два аспекта на тематиката на дисертационния труд – теория и практика 

на индивидуалната психология и проблеми на девиантните деца, децата в риск.   

Представен е списък на 34 цитирания от български автори, което показва, че Жанета 

Стойкова Добрева е разпознаваем автор сред българските педагогически и 

психологически среди. 
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4. Бележки и препоръки 

Препоръките ми са свързани с резултатите от дисертационното изследване – тяхното 

разпространение, използване, доразвиване и обогатяване.  

Някои от бъдещите дейности на проф. Стойкова биха могли да бъдат: 

 развитие на Модела като се обвърже с андрагогическите изисквания към обучението 

на възрастни учащи; 

 дизайн на квалификационен курс за развитие на социален интерес у лишените от 

свобода, предназначен за преподаватели в местата за лишаване от свобода; 

 обвързване на изследователските продукти с дейността на БОИП и Педагогически 

факултет, като за целта за членове на БОИП се привличат представители на 

пенитенциарната система и  в програмите за продължаващо обучение на ПФ се 

включат андрагогически курсове за развитие на социален интерес. 

 

Заключение 

Дисертационен труд на тема “Динамика в развитието на социалния интерес на 

лица, лишени от свобода в образователна среда в места за изпълнение на наказания“ на 

проф. д-р Жанета Стойкова Добрева отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, на 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на Правилника за развитие на академичния състав 

в Тракийски университет - Стара Загора. 

В заключение, като имам пред вид научните приноси и достойнства на 

дисертационното изследване, изразявам положителната си оценка за дисертационния 

труд. Убедено предлагам на Уважаемото научно жури да присъди научната степен 

„Доктор на науките” на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева. 

 

03.10.2017.                                                    Изготвил становището:  

гр. Стара Загора                                                                (доц. д-р Валентина Шарланова) 


