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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от доц. д-р Мария Георгиева Стоянова, 

член на научно  жури в конкурс за получаване на  научна степен „доктор”, 

обявен в ИИОЗ при БАН, шифър 05.11.01 

 

 на дисертационен труд  „СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”  

Докторант: Дона Костадинова Пикард 

Секция „Общности и идентичности” - ИИОЗ при БАН 

 

 Познавам докторантката Дона Костадинова Пикард от успешните й 

презентации в няколко последователни във времето научни форуми – 

международна конференция във Власотинци – Сърбия през 2011 г., 

ежегодните конференции посветени на проблемите и предизвикателствата 

в областта на социологията на селото и аграрната социология и от 

написания от нея дисертационен труд.  

Впечатлена съм от нейната биография – завършва  ОКС „бакалавър” 

в международен американски университет в Лондон - Ричмънд, ОКС 

„магистър” в СУ „Кл. Охридски”, където защитава дипломна работа по 

проблемите на предизвикателствата пред българските селски райони в 

процеса на евроинтеграцията и продължава обучението си в образователна 

и научна степен „доктор” в Института за изследване на обществата и 

знанието при БАН. 

Впечатлена съм също и от избраното за получаване на висше 

образование професионално направление „Социология, антропология и 

науки за културата”, във Великобритания, което съответства на бъдещото 

й кариерно  развитие в областта на руралната социология.  

Запознаването ми с предложения за становище дисертационен труд 

ми дава основание да подкрепя докторантката за получаване на научно 

звание „доктор”, поради следните съображения: 

Първо, избора на темата „СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО 

ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”, 

която има теоретико-приложен характер и е разработена по начин, който 

позволява да бъде използвана за вземане на управленски решения за 

формиране на настояща и бъдеща  селскостопанска/аграрна политика в 

България. Нещо повече, този труд запълва една изследователска ниша в 

областта на изучаване на селото и селските общности в социологически 

контекст; 
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Второ съображение, правилно формулираната теза, основна цел и 

задачи на  дисертационния труд, които докторантката е реализирала 

успешно правят добро впечатление и засилват удовлетвореността ми; 

Трето съображение, структурирането на дисертацията - според 

изискванията за качество на научен труд. Изградена е с увод, три глави, 

заключение, приложения и списък с използвана литература, с общ обем от 

261с. Изложението е конструирано съдържателно, с логична и методична 

последователност и без отклонения от темата. Глава първа е теоретико-

методологична. В нея е направена социологическа концептуализация на 

селото и селската общност, на социалният капитал и на тяхното развитие. 

Теоретизирала е проблема за социалния капитал във всичките му 

измерения – доверие, членство в групи, готовност за колективни действия 

и добре функциониращи информационни канали. Във втора глава 

акцентите са поставени върху социалния капитал в България и неговата 

роля, значение и потенциал за развитие на селските общности  у нас преди  

и след 90 г. на ХХ в. Трета глава представлява научен принос на 

авторката. В нея докторантката е разработила методология и методика на 

емпирично социологическо изследване за изучаване на връзката между 

социалния капитал и социалното развитие на селските общности у нас. 

Изработен и апробиран е инструментариум, от една страна за измерване 

нивата на съхранение и развитие на селските общности и от друга - за  

измерване на силата на спояващия и съединяващия социален капитал и 

прякото и косвеното му влияние и въздействие върху съхранението и 

развитието на селските общности в България. 

Четвърто съображение, теоретико-познавателните и 

изследователските възможности на докторанта. На първо място, 

събраната по емпиричен път информация  от изследавните селски жители 

и местната власт за понятията „развитие” и „село” представляват ценна 

емпирична информация, която би била приложима  при изпълнението на 

научни, граждански и стратегически проекти за местно развитие, които 

използват и утвърждават подхода „отдолу-нагоре”. На второ, впечатлява 

научният стил на дисертацията, добрият изказ на докторантката и 

придобитите от нея изследователски умения да описва и обяснява 

фактологията, която изучава. На трето, много доброто владеене на 

социологическите методи и тяхното адаптиране и правилно използване 

при изследване влиянието на социалния капитал върху развитието на 

селските общности у нас. 

Пето съображение, направената самооценка на научните 

приноси съответства на извършената от докторантката 

изследователска и аналитична работа. Имам лични наблюдения върху 

теренната работа на дисертантката. Въпреки  сериозните трудности при  

събиране на емпиричната информация тя методично, без отклонения, с 
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упоритост и непоколебим изследователски дух извършваше своята 

професионална работа на социолог изследовател.  

Шесто съображение, докторантката владее във най-висока степен 

литературен английски език, което й позволява да познава и 

чуждестранните публикации по докторантската тема. Спомням си нейното 

впечатляващо представяне на международна конференция във Власотинци 

– Сърбия през 2011 г., на която убедително защити своята теза за 

социалния капитал и неговото въздействие върху развитието и/или 

забавянето на селските общности в България. На този форум 

докторантката блестящо представи себе си като задълбочен изследовател, 

институцията която я подготвя, както и достиженията на българската 

социология на селото в областта на изследователската проблематика - 

социалният капитал като фактор за развитие на  селските общности. 

 Посочените шест съображения ми позволяват да направя 

обобщение, че докторантката е получила много добра професионална 

подготовка в образователната и научна степен  „доктор”, като докторант в 

секция „Общности и идентичности” при БАН, под научното ръководство 

на доц.д-р Марияна Драганова. Придобитата научна  и професионална 

компетентност е лична инвестиция в човешкия капитал на докторантката, 

която инвестиция вече получава възвращаемост в поредицата научни 

проекти в които тя участва като професионален социолог.   

След всичко казано дотук мога да обобщя, че дисертационният труд 

„СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”, с автор Дона Костадинова 

Пикард има всички  качества  да  бъде  успешно защитен и на авторката да 

бъде присъдена  образователната и научна степен „доктор”. 

В заключение изказвам още веднъж убеждението си, че 

дисертационният труд, който обсъждаме, заслужава колегиалната 

подкрепа на уважаемото  жури. 

Лично аз ще гласувам  с „да” и ще подкрепя искрено автора на този 

успешен дисертационен труд. 

 

 

10.06.2013 г.   Член на научното  жури: ................ 

София    (доц.д-р Мария Стоянова) 

 

 

 

 

 

 

 


