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PErIEH3r4,q

no rpyAoBere Ha ln.ac. fiuamalzlsauoea Eararoea 3a yqacrve B KoHKypc 3a nonyqaBaHe Ha
aKaAeMI4r{Hara AJIsxHocr,,AoIIeHt" B o6lacr Ha BI4cIrre o6pa-:onaHze 3. CouraaJr1ul, crorla,cKr4 rI
npaBHI'I HayKI4, npo$ecuouanHo HarIpaBJIeHLIe 3.2. flcuxororr4, /Coguwmalc[xono,4 t/, o6xeet t
[B, 6pofi 26 or 01.04. 2016 r.

Pe{eHseur: r4ea* Tonee lurraurpon, upoQecop, AoKTop Ha rrc,uxonoraqecKr.rre HayKr{,
xoHopyBaH rlpeloAaBareJl KbM KareApara no o6lqa, ercnepr{MeHTanHa r.r reHerr.rqHa rrcuxoJroru,
upr Ouloco$crz (farynrer na Cy,,Cn. K;ruueHr Oxpugcru.,.

B KoHKypca 3a aKaAeMI.{r{Hara AnbxHocr ,,4orqeHT" fiuana Baxa-uona yqacrBa c 27
ny6ruxaquu ua 6r,rrapcxu l2ll u anrrruitct<u 16l ezux,cper Kor4To 2 lrouorpaSna n cbaBTopcrBo,
2 ctaruu B crrrtcaHLlfl c ITMIIaKT $axrop, 12 crar:wu B crreurran v3;apallr HaytrHr.r cnucaruux 6ez
rzMrraKr Saxrop, I cryaux a 10 ny6"rrnKaqar4 n c6opuaqa.

B IlbpBara KoJIeKTI4BHa uouorpaSzr l201ol, ny6nzxyeana Ha anrnraftcru e3r.rK, ca
npeAcraBeHl{ pe3ynrarl4 or eMrll{pl4r{Hr.r t43cne,uBaHr.rs 12007-20121 B paMKr.rre Ha MexryHaporeH
npoeKT ,,Enpocoepa", qensu ycraHoB-rrBaHero Ha ycnoBr,rtrTa, KOr{TO olaronpuarcrBar rrJrl,r
nperlf,TcrBar I'I3rpaxAaHero Ha ,,IeMoKparl4rrHa v I4HKny3rIBHa o6qoeeponeficxa uy6lnuua
cSepa"' Pecno'.4enra B Te3I4 u3cJrerBaHvrfl ca [peAcraBI4TenH Ha npaBI,TencrBeHI{ vr
HelpaBI'ITeJIcTBeHI'I oplaHLI3aIIv&I, Ha fIonI4TI4qecKI,I [apTI,II4 Z cApyxeu4q, ilpeIcTaBI,ITeJIr,r Ha
rI3cneAoBareJIcKI4 I'IHcrI4TyrpI vr M.eliHvL flanuure or r{x ca r.I3BreqeHr4 or r.rusopuaq}roHHr,I
I'I3TorIH[q[ Ha caMI{Te opraHI43aII[[, a TaKa cblllo c IIoMoIIITa Ha IlonycTpyKTypr.rpaHo r.rHTepBrO.
flpemae' Ha Iz3cneABaHe ca BaxHLI Ir aKTyanHz sa EC Bbrrpocu, cper Kor4To: l. floszrJukr Ha
cour{aJIHI4 I'I rloJll4Tlzrrecxz cy6eKTI'I crrprMo eruoxynrypHoro ltroroo6pasue; 2. Hauacu xru
ManuI'IHcrBeHI'I u MpIrpaIIHoHuu npo6.rreMlr I'{ cborBerHr.rre uy6:rvuHr.r rroJrrzrl,rKlr 3a rsx,oro
pellaBaHe; 3' Harnacu KBM pa3lIraprBaHero ua EC H [peAcraBr4Te 3a o6rqa enponeftcxa uy6ruuua
c$epa; 4' YnpanneHl'Iero Ir KoMyHI{KaIIVflTa B Hes vt Ap. Pesynrarvrre or rrx ca rro3Bonu Jrpr Ha
aBTopI'ITe Aa ycraHoBqr ,,MOAeJII'I Ha MeAI'Iftuo orpa:xBaHe" Ha cbcro{Hqero r{ upo6neurzre na EC
tro rocoKa Ha,,gArrHHa enpoueficra ny6,ruuua c$epa". C xoncrpyapaHu or aBTopr4Te MeroAr4qecKr{
cpeAcrBa /erupocHzK I{ rlonycrpyKTypl'IpaHo [IHTepBro/ ce upocn eLflBaAHHaMr4Kar a Ha Hautacltre
H rl{craHlu'Ilzre MexAy pa3nlzr{Hl4Te erHocl,r y Hac, Karo Ha tazu 6asa ce [peAnatar corl]IanHl{
TIoJII4TUKI'I u [porpaMl'I 3a IzHTerpI{paHe Ia npuo6ulaBaHe Ha MaJrrIr.rHcrBeHr4Te o6ruuocru xru
o6rqogaqzoHaJrHrrre Hrr LrHTepecu.

rly6mlrcyaaurzre 2 crarukr B crllIcaH,,r c r{MfraKT $axrop ca TeMaTr.rrrHo cBbp3aHr.r c
nocor{eHara rlo-rope upo6leuarut<a.I4utepecbr Ha rlbpBara or rflx e oruoBo ,,o6qoenpoleficKg., -ue4Iaftuoro orpa3sBaHe Ha aKTyanHa npo6rerra arutaua EC no rrocoKa Ha [pexoA or ,,HarlrroHaJrHo-
cneqra$u'reH" KbM ,,eAI{HeH Mo4eJI" B Ta3I{ o6lact. Bropara crarvrfl. vrMa 3arrpeAMer upo6nelrzre
Ha erHI'IqecKI'ITe MaJIIII'IHCrBa y Hac c qen pa:pa6ornane Ha non[ITHKr,r crrprMo rexHr4Te rrpaBa Ha
LtH[r4Br4[yanHo Iz coquanHo paBHzrue. CtnnaecrHara cryrufl c fr. 3orpa$ona na asmraficxa esrax
3acsta MeAI'II'ITe uyqacrLrero I'IM B I43rpaxAaHero Ha ,,)AWHHA enponeficra ny6lruHa coepa...3a
Ilenra e aHanI'I3I4paHo c:bAbpxaHl'Iero Ha roJr.f,M 6pofi npe4aBaHvrfl or crpaHa Ha ene1TpoHHr.rre
MeII{u, KaKTo I'I TeKcroBe Ha rleqarHzre n 16 enponeftcryr crpaHl. YcraHoesea ce ,,npeo6 ila1aBan\a
rlo3arvBHa HaruIaca" r<ru EC /xaro no-aKTLIBHLI ca fleqarHr4te meruu/, Ho He ce [pLIBnI4qar B



достатъчна степен самите граждани на съответните страни. Заключението на авторите не е 

изненадващо, а то е: „единна европейска публична сфера не съществува“ дори за 

изследваните лица, а можем само да гадаем как тя се  „припознава“ от самите народи на 

страните- участнички. Въпреки това, според нас, това е проект с бъдеще, т.е. необходимостта 

от неговите резултати и запознаването с тях не само на „върховете“, но и на „низините“ ще е 

от полза за всички. 

 Монографията „Щастие и удовлетвореност от живота: в търсене на пътя към себе 

си“ /2015/, в съавторство с М. Бакрачева и Б. Мизова, е посветена на широко обсъждана 

проблематика напоследък в българската психологическа книжнина. В първа глава, 

„Психичното благополучие в съвременна изследователска перспектива“ /с. 11-86/ е 

направен представителен обзор на различни теоретически подходи към проблема и 

основателно авторите пледират за необходимостта от съвместяване и интегриране на техните 

обяснителни възможности. Създаден е собствен методически инструментариум за 

проследяване влиянието на различни фактори върху щастието, удовлетвореността от живота 

и психичното благополучие, обединени в предлагания от авторите конструкт „локус на 

стимулите“, самооценени като резултати с приносен характер. Към тях се отнасят и 

характеристиките на тяхната вътрешна и външна локализация 

 Втора глава от монографията , „Резултати от собствени изследвания“/с.87-173/, ни 

запознава с резултатите от проведения структурен и контент- анализ на получения богат 

масив от емпирични данни, които са често илюстрирани в множество таблици, диаграми и 

фигури. Специфичното и ценното  в тези изследвания е и опитът да се разграничат и 

специфичните „семантични полета“ на трите изследвани параметъра, заключавайки, че 

удовлетвореността от живота и психичното благополучие са по-тясно свързани и по-реално 

измерими, докато щастието е от по-различен порядък и по-абстрактен характер. Констатират 

се стереотипност в транслираните представи от страна на медиите спрямо психичното 

благополучие, проследяват се и предпочитанията на самите изследвани лица/студенти/, както 

недоверието им към тях. 

 Не трябва да подминаваме и сравнителните анализи на данните за удовлетвореността 

от живота и щастието  в реална и виртуална среда, релефно разграничили положителните и 

отрицателните страни на влиянието на социалните мрежи върху техните потребители, както 

и ескизните техни характеристики. За свой значителен резултат авторите с право  отбелязват 

достигнатата концептуализация на новото  явление „виртуална идентичност,, ,породена от 

комуникацията в социалните мрежи и конкретните характеристики на техните участници. 

Споделяме и ценността на съчетаването между количествения и качествения анализ на 

данните, довело до възможност за разработване и прилагане на по-надежден методически 

инструментариум. Намираме за полезни за читателя направените обобщения на получените 

резултати от емпиричните изследвания /с. 168-173/. 

Съдържанието на трета глава, „Практически насоки и техники за повишаване и 

поддържане на психичното благополучие“ /с. 174-226/,  намираме за крайно необходимо и 

полезно, като се има предвид естеството на обсъжданата проблематика и далеч по-широкия 

неин читателски кръг. Предлаганите от авторите „насоки и техники“ са закономерно 



следствие както от проведения теоретичен анализ в първа глава, така и, особено, от анализа 

на получените от тях данни в собствените им изследвания. Предполагаме, че в своята 

консултативна практика авторите ще имат възможността многократно и върху различни 

лица, и в различен контекст да ги проверят, потвърдят, допълнят, коригират и развият, т.е.  

да докажат тяхната функционална необходимост. С подобен експертен социален излаз на 

психолози сред нуждаещите се хора ще се откликне на една назряла, болезнена нужда от 

психологическа помощ и подкрепа, а те, от своя страна, няма как да не повишат интереса и 

доверието  на гражданите към възможностите на психологическата практика. 

Статиите, публикувани в специализирани списания без импакт фактор /общо 12 на 

брой,  от които една самостоятелна, а другите в съавторство с нейни колеги/, могат да бъдат 

разграничени по естеството на тяхното тематично съдържание. Някои от тях /4. 3; 4. 4.; 4. 6.; 

4.7.; 4.8.; 4.10/ са тематично свързани с проблематиката, отразена в колективните 

монографии, а други / 4.1.; 4.2.; 4.5.; 4.9.; 4.11/ ни разкриват нови проблемни области, към 

които Диана Бакалова /в сътрудничество с нейни колеги/ насочват своите интереси. Това са 

агресията като препятствие за междуличностно общуване, проявяваща се в най-различни 

разновидности сред подрастващите и младите хора; реклама и маркетинг, подходи и техники 

за привличане, убеждаване и подпомагане на потребителите; необходимостта от учене през 

целия живот и нужният потенциал за целта; нагласите на различни етнически групи към 

съвместна дейност и сътрудничество, както и причините за дистанциране между тях. Всички 

те са от изключителна актуалност и важност за нашата действителност.Намираме за 

естествено публикациите в сборници /5.1; 5.2.;5.3; 5.4.; 5.5.; 5.5.; 5.6.; 5.7.; 5.8.; 5.9.; 5.10./ да 

са части, предшестващи или следващи монографичното им обобщаване. 

 Рецензираните текстове на Диана Бакалова и нейните колеги свидетелстват за няколко 

техни достойнства и предполагат няколко препоръки.  

Първо, подчертана чувствителност към актуална социална проблематика и 

своевременно реагиране на нея, а в някои от случаите и нейното научно прогнозиране и 

изпреварване 

Второ,характерното за изследователските институти е, че тяхната дейност и предимно 

екипна, колективна и предполагаща съсредоточаване на усилията за продължително време 

над една и съща проблематика. Така е по света, така е и у нас, и това е една положителна 

традиция за колегите от Института по психология. 

        Трето, достойнство на авторите на тези текстове е и това, че те не само добре познават 

литературата по проблема и следят новостите в нея, но и установеното плодотворно 

сътрудничество с чуждестранни колеги, доказателство за което са честите им успешни 

участия в международни проекти.  

       Четвърто, по такъв начин получаваните от тях резултати бързо стават достояние на 

интересуващите се читатели у нас и в чужбина.  

       Пето, за това свидетелстват, в частност, и броят на цитиранията, съдържащи се в 

съответната справка. Всичко това намира отражение и приложение в преподавателската 



работа на Диана Бакалова в Европейския политехнически университет/Перник/, както пред 

бакалаври и магистри по четири учебни дисциплини /Психология и практика, Маркетинг и 

реклама, Икономическа психология, Групова динамика/. Самите названия на учебните 

дисциплини сочат непосредствената им връзка с провежданите от нея емпирични 

изследвания. А за академичната длъжност „доцент“ е положителен показател. 

        Шесто, добитата богата емпирична информация и необходимостта от нейното 

превеждане на езика на социалната практика предполага по-осезателна авторова намеса и 

интерпретация, по-често срещана конструктивна критика с оглед на правомерни изводи и 

заключения, и  тяхното  имплантиране и ползване в родната действителност в съответствие с 

нейния своеобразен „социално-психичен хумус“. 

Сериозното и отговорно отношение на Диана Бакалова към задълженията си и 

креативното им изпълнение съм имал възможност да забележа още през студентските й 

години, които тя скоро след това потвърди, спечелвайки конкурса за „докторант“ в 

тогавашния Институт по психология, а и впоследствие като научен сътрудник в него. Тя 

носи един завидно диалогичен и кооперативен тип личност, за който  удовлетворението от  

сътрудничеството в работата с другите е от първостепенно значение. Това, според нас и не 

само, обяснява и нейната колективна публикационна  активност. Тази й особеност, обаче, не 

трябва да бъде препятствие да се види и оцени нейната индивидуалност и своеобразност. 

Нещо повече, тези две нейни отличителни черти не са в бинарна опозиция една на друга, а, 

напротив,  дълбочината на нейната индивидуалност, според нас, е вътрешно необходима 

предпоставка за нейната колективистичност. Не подлежи на съмнение, че Диана Бакалова 

притежава достатъчно дълбоки теоретични знания и умения за провеждане, анализиране и 

обобщаване на данни от емпирични изследвания, за да станем съвсем скоро читатели на 

нейна самостоятелна и качествена  монография. 

И затова в заключение на гореизложеното си позволяваме да призовем колегите си от 

научното жури с положителния си вот да уважим и поощрим усилията на Диана Бакалова, 

като предложим удостояването й с академичната длъжност „доцент“, която тя със своите 

трудове заслужава и ще потвърждава. 

29.06.2016                                                                   Иван Димитров 

   София 

 


	I_Dimi.pdf
	Diana Bakalova.com

