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Становището  е  част  от  процедурата  на  конкурса  за  доцент  по  шифър 

05.06.01. Обща психология (Психология на личността) в секция „Психология на 

личността и методология на психологичното измерване”, департамент „Психоло- 

гия” при  Института за  изследване на населението  и  човека  –  БАН (ДВ  бр.  76/ 

20.09.2011 г. развитие на академичния състав. 

 

В горепосочения конкурс участва само един кандидат – гл. ас. доктор по пси- 

хология Ергюл Таир. Образователната и научна степен "доктор" е придобита през 

2006 г. със защита на дисертационен труд на тема "Личностни особености и възпри- 

емане на представяната от медиите реалност”, защитен в Институт по психология – 

БАН. От 2005 г. до 2006 г. Ергюл Таир е работила като  специалист-психолог в Инс- 

титута по психология на БАН, а 2006 г. досега – последователно като научен сът- 

рудник II и I ст. (главен асистент). 

 

В конкурса кандидатът участва с две монографии, една от които е самосто- 

ятелна и една в – съавторство, и 26 статии – 12 самостоятелни и 14 – в съавторство; 

21 от научните статии са на български, а 5 – на английски език. Публикуваните в 
научната периодика изследвания в преобладаващата си част са обобщени и система- 

тизирани в двата монографични труда, които най-добре характеризират научноизс- 

ледователската дейност на кандидата. 

 

Първата, самостоятелна монография Лицата на щастието – личностни, 

професионални и междукултурни различия в психичното благополучие изследва 

проблема от различни перспективи: заедно с по-общия подход за дефиниране и 

оценка на психичното благополучие е потърсена спецификата на благополучието в 

професионалната дейност (вкл. удовлетвореност от труда и психично здраве), както 

и в междукултурен контекст – сравнителен анализ на качеството на живот, субек- 

тивното благополучие и ценностите в младежка възраст (при студенти от България, 

Финландия и Аржентина). Работата е емпирично базирана, данните са събрани с 
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адаптирани и апробирани от автора кратки скринингови инструменти: за оценка на 

личностни черти, позитивен/негативен афект, удовлетвореност от живота, афектив- 

но професионални благополучие, удовлетвореност от труда, психично здраве (в 

професионалната област), психосоциално благополучие и ценности. Осъществени са 

7 отделни емпирични изследвания с близо 2000 изследвани лица. (от младежка и 

зряла възраст). Краткия, „икономичен” характер на инструментите е позволил да се 

обхванат голям брой променливи и да се проверят редица модели, свързани с детер- 

минацията на благополучието, удовлетвореността от труда и психичното здраве. За- 

това към несъмнените приносни моменти трябва да се отнесе конструираният или 

апробиран от автора психологичен инструментариум. Накратко: монографията 

обобщава няколкогодишни изследвания, чийто резултати представляват не само из- 

следователски, но и практически интерес за специалисти в областта на възрастовата 

психология, организационната психология, психология на здравето и други близки 

области. 

 

Втората представена монография – Обективни и субективни измерения на 

медийната реалност, е в съавторство с Р. Божинова, но отсъствието на разделите- 

лен протокол не позволява да се разграничат приносите на авторите. Трудът е пос- 

ветен на несъмнено актуален проблем – влиянието на медиите, с характерните за тях 

визуализация, експресия, зрелищност. профилиране на създаваните продукти и ан- 

гажиране на отделния потребител, широко „експлоатирани” от съвременните средс- 

тва за масова комуникация. Емпиричната оценка на ефектите на „медийната реал- 

ност” е изключително сложен проблем, свързан с разграничаването на независимите 

и зависимите променлива, оценка на тяхната динамиката, както и на взаимното им 

влияние (в частност как индивидуалните особености детерминират интереса към 

определен тип предавания и на свой ред са „моделирани” от „тематичните доминан- 

ти в медиите”). Авторите са подходили към тази задача чрез анализ на доминираща- 

та медийна тематика и оценка на модериращите ефекти на редица личностни харак- 
теристики (склонност към агресия/насилие, търсене на преживявания, тревожност, 

оптимизъм и негативистични очаквание) (в перспектива тези променливи биха мог- 

ли да се анализират и като медиатори, повлияни от ефекта на медиите). Серията от 

емпирични проучвания оценява ролята на популярни телевизионни предавания, на- 

чина на отразяване на природни бедствия, значими социални събитие или крими- 

нални инциденти; заключителната четвърта глава на монографията е посветена на 

влиянието на медиите върху представата за реалността (и разграничаване на медий- 

ната от актулната реалност), както и на възможностите за превенция на негативните 

медийни въздействия (по отношение на агресията и страховите реакции). Моногра- 

фията задава широка рамка на изследване, с „обяснителна” роля на редица психоло- 

гични променливи, като резултатите очертават и ясна перспектива за бъдещи проуч- 

вания. 

 

Ергюл Таир има и активна преподавателска дейност: от 2007 г. досега води 

семинарни занятия във Философски факултет на Софийския университет „Св. Кли- 

мент  Охридски”  по  Трудова  психология  в  бакалавърска  степен  на  специалности 

„Психология” и „Социология” и Трудова и организационна психология и Организа- 

ционно поведение и управление на организацията в магистърска програма „Трудова 

психология”. 
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В заключение: представените трудове и професионалната автобиография ха- 

рактеризират гл. ас. д-р по психология Ергюл Таир като компетентен изследовател и 

активно пишещ автор, със значима преподавателска дейност. Затова, в качеството 

си на член на журито съм убеден, че Ергюл Таир отговаря на условията за заемане 

на академичната длъжност "доцент" и давам положително заключение за нейния из- 

бор. 
 

 

 

11 февруари 2012 година Член на научното жури: 

 

Проф. дпсн Пламен Петров Калчев 


