
 

СТАНОВИЩЕ 

от доц.дсн Добринка Пейчева 
върху дисертационния труд на Диляна Георгиева на тема: СОЦИАЛНО 

КОНСТРУИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА: ОТХВЪРЛЯНЕ И ПРИЗНАВАНЕ  

 

 

Дисертационният труд на Диляна Керанова е в обем от 171 страници и е 
структуриран в 2 глави - теоретико-методологична и изследователско-аналитична. 
Структурата отговаря на тематиката на дисертацията и нейната научно-приложна 
ориентация.  

Съдържа всички изискуеми за една дисертационна разработка елементи: 

цел, задачи, предмет, обект, методи, научна теза. 

Още в самото начало бих си позволила да подчертая, че дисертационният 
труд е една оригинална идея, основана на модифициране на съществуващ модел, 

известен като „прозореца на Джохари“, предназначен за целите на друга наука. 
Чрез новопостроения от нея модел, Керанова конструира възможно най-пълна 
социологическа картина на изследваната от нея проблематика - децата лишени от 
родителска грижа, намиращи се между отхвърлянето и признаването в 

обществото. Изборът на този модел е изключително удачен, тъй като и дава 
възможност чрез съчетаването на релевантни социологически изследователски 

техники да конструира не само социологическия анализ на проблема, но и да 
направи социологическа концептуализация на проблема.  

Прозорецът на Джохари е експлициран от Керанова като вид „идеален 

тип”(по Вебер). В съществуващите квадранти на този „идеален тип“ са 
съсредоточени своеобразните стейкхолдери, ангажирани с изоставените деца, а 
именно – медиите, конструиращи образа на децата от институциите, експертите и 

тяхната представа за процесите на институционализация и 

деинституционализация, изследователските центрове и обществото, чрез своите 
нагласи за децата и конструиране на смисловите структури. Новият модел, който 



предлага Диляна Керанова е един опит за рефлексия и за получаване на цялостна 
представа за грижата за децата, лишени от родителска грижа, за бъдещето на тези 

процеси. Самото социално отхвърляне на децата без родителска грижа в 
семейството и институциите и признаването им, чрез различните форми на 
деинституционализацията, са проецирани в своята динамика и във 
взаимообвързаността им с действащите и бъдещи нормативни императиви  

Целта на дисертационния труд „да разкрие същността на процесите 
институционална грижа и деинституционализация на децата лишени от 

родителска закрила, както и тяхното въздействие и ракурси, в рамките на 

един социологически интерпретационен модел“ е постигната именно чрез 
социологическия модел на „прозореца на Джохари“, и на неговите квадранти, 

запълнени и уплътнени чрез различен социологически инструментариум. 

Чрез конструирането на новия модел е валидизирана и основната теза 

на дисертационния труд, а именно: Институционалната грижа и процесът на 

деинституционализация, бидейки два типа системи за закрила на децата, 

лишени от родителска грижа, се проецират в дискурсите на отхвърлянето и 

признаването, конструиращи се в динамичните интеракции между 

съществуващите социокултурни модели и формализираните императиви. 

Диляна Керанова стартира с изследване на проблемите на децата без 
родителска грижа, макар и в друг план, още преди 7 години в рамките на 
дипломната си работа за получаване на бакалавърска степен. Продължи 

изследванията си по време на подготовката си за магистърската си теза и днес 
успя да предложи изследователска процедура и резултати с много голяма степен 

на валидност и устойчивост.  
Дисертацията е написана на висок научен стил, с позоваване и цитиране на 

релевантна социологическа, социално-психологическа и психологическа 
литература.  

Авторката показа висока подготовка и професионални умения за 
реализиране на контент анализ, индивидуална пряка анкета, експертна оценка и в 
съответстветствие с това - извеждане и анализиране на коефициенти и 

относителни тегла.  



Керанова проявява творческо въображение, иновативно мислене и 

постоянство в научните си търсения и анализи. Именно поради тези си качества 
през 2014 г. Керанова е предложена и назначена за щатен асистент в катедра 
Социология - на тази длъжност е и до днес. Научен секретар е на е-списанието 

„Проблеми на постмодерността“ и в това си качество допринася много за 
неговото налагане и в международен план. 

Керанова има вече повече от 10 научни публикации, 7 от които са по темата 
на дисертацията.  

Препоръчвам разширяване на теоретичната част при бъдещо публикуване на 
дисертационния труд. 

Имайки предвид качествата на дисертационния труд и на самата 
дисертантка, апелирам към уважаемото Научно жури към катедра Социология на 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ да гласува положително за присъждане на 
образователната и научна степен „Доктор“ по специалност социология на Диляна 
Георгиева Керанова. 

 

Написал становището: 

доц. дсн Добринка Пейчева -  
научен ръководител на дисертантката 

 

 

11.10.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


