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Основната цел  на дипломната работа е да се очертаят някои основни 

характеристики на ромите, които да дадат представа за техните нагласи, ценности и 

всекидневни практики по отношение на сексуалната култура и семейното 

планиране.  

Основната задача е да се разгледа сексуалната култура и семейното планиране на 

младежите роми, жители на софийски квартал, известен с ромското си население. 

В дипломната работа са поставени следните изследователски въпроси: 

1. Какво представлява сексуалната култура и семейното планиране при ромите?  

2. Дали ромите се различават в своите нагласи, ценности и всекидневно поведение 

от не-ромите на същата възраст? 

3. Дали стереотипите, свързани с ромската сексуалност в съвременния фолклор, се 

базират на обективна реалност или са хиперболизирани продукти на 

развлекателната индустрия и неправилна или грешно интерпретирана информация? 

Работата по отговаряне на тези въпроси е проведена на няколко стъпки. Първата 

представлява запознаване с общите демографски тенденции в страната; 

етнокултурните различия в ромските идентичности; извеждане на типология на 

ценностната система на ромите и тяхната семейна структура. Всичко това се базира 

на проследяване на правените в България изследвания по темата и служи като 

основа за следващата стъпка. 

Втората стъпка е разглеждане и анализ на данните от собственото теренно 

изследване. Теренната работа е разделена на две подчасти – качествено и 

количествено изследване. Качествената част се състои от 29 дълбочинни 

интервюта. Количествената част се състои от 200 стандартизирани интервюта – 100 

с роми от квартал “Факултета” и 100 с не-роми, живущи непосредствено до 

квартала (като контролна група по темата). Разглеждането и анализа на резултатите 

е ориентирано спрямо предварително заложените хипотези:  

1. Ромите имат различна сексуална култура в сравнение с основния етнос в 

България, поради традиционния патриархален модел на взаимоотношения в 

семейството;  

2. Традицията е водещ принцип при семейното планиране и използването на 

контрацепция при ромите в кв. “Факултета”;  

3. Младежите роми не са добре запознати с полово-предаваните болести. 


