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KanruAatrt pa6oru n Izlncrraryra rro flcr{xoJlorrdfl, B ceKrluf ,,CoqzaJrHa rrcuxoJrorktfl" or

2005 roauua. Ilpe4u roBa e AoKTopaHT no coquanHa ncvxoJrottrsB crrrJufl. rrHcrLrryr il ceKrJvtfl,
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Ilperuxr crax Ha KaHAI{AarKara IIo uecropa6ora r.r rro reMara Ha KouKypca e 11 roArauu. B

nep[o.4a 2005 * 2010 roauna,Ts. e HafreH cbrpyAHr,rK B ceKu]rr,,Coqualua flcr{xororr.tf," rrpkr
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EaKa.[osa ce orllIuaBa cbc ceprro3Ha npo$ecuouaJrHa aKTr.rBHocr, KaKTo B ceKur,rflTa KbM KoflTo

pa6oru, TaKa LI LI3BIH Heq. Tq yqacrBa o6qo B rroAroroBKara, pa3pa6oreauero u r.r3rrbJrHeHlrero

Ha [oBer{e ot 15 HHcryryuI{oHuLIIHI{, Harlr4oHiurHr{ r{ MexAyHapoAHr4 npoexTr.r. Ilpeno4anarel u

o6y'rurel e n MHoxecrBo KypcoBe ra o6yrenufl B aKaAeMuqna u opraHr{3arlrroHHa cpe4a llpes

nocJIeAHI{Te ToALIHLI e [penoAaBareJl n EnponeficKr,r rroJrlrrexHr.rqecKra yHr,rBepcuTer, flepruEx.



 

 

Обема и качеството на нейната научна и преподавателска работа до голяма степен е 

свързана с широката й компетентност – в различна степен тя владее английски, руски, 

испански и арабски езици, има значими компютърни умения и компетенции, притежава 

квалификация за когнитивно-поведенческа терапия, за фасилитатор на фокус групи, за 

психосоциална експертиза при кризисни ситуации, за експерт педагог и психолог по 

наказателни дела и други.  

 За настоящият конкурс кандидатката е представила 27 научни публикации – 21 на 

български и 6 на английски език. Те включват:  

- 2 монографии (колективни)  

- 2 статии в научни списания с импакт фактор/ранг (ISI IF, SJR)  

- 1 студия  

- 12 статии в други специализирани научни списания 

- 10 публикации в сборници  

 В съдържателен план публикациите на Бакалова са изцяло по тематиката на 

обявения конкурс. Те очертават три проблемни области: 

1. Психично благополучие - щастие и удовлетвореност от живота  

2. Медийна/междуличностна комуникация и идентичност  

3. Етно-национално многообразие и междугрупови нагласи  

     Приносите в представените от Бакалова трудове могат да бъдат проследени в същия ред. 

 Централно място в изследователската работа на Диана Бакалова заема  психичното 

благополучие – щастието и удовлетвореността от живота, тема на която са посветени 

седем от приложените публикации. Колективната монографията „Щастие и 

удовлетвореност от живота. В търсене на пътя към себе си”, с първи автор Бакалова, 

впечатлява с  амбиция за по-цялостно и по-точно  разбиране и интерпретиране на 

променливите щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие. То е 

демонстрирано още с теоретичната част, в която на базата на проследяване и анализиране 

на съществуващите концепции и подходи на изучаване на конкретните променливи, 

включително в България, е изведена оригинална авторска позиция, която без да се 

противопоставя на утвърдените в областта теоретични перспективи, се опитва да внесе нов 

ракурс в изучаването им. Чрез въвеждането на концепта  локус на стимулите и 

приложеното качествено изследване се постига идентифициране на семантичните области 

на трите конструкта (щастие, удовлетвореност от живота и субективно благополучие). 

Доказва се близостта на удовлетвореността от живота и психичното благополучие като 

конструкти от един порядък с предимно външен локус за разлика от щастието, което се 

разкрива като конструкт от различен порядък – с преимуществено вътрешен локус. В 



 

 

монографията са представени и резултати от изследване влиянието на реалната и 

виртуалната среда върху нивата на щастие и удовлетвореност, което предполага, 

включително обогатяване на възможността за интерпретиране на резултатите от 

сравнителните междукултурни изследвания. Доказана е склонността на хората да се 

самоопределят като щастливи в най-висока степен, когато се сравняват с реалните хора, с 

които живеят и общуват. Установено е, че включването в този процес на сравнение, на 

формирани от медиите представи за значими други групи или стандарти има негативен 

ефект. 

 Докладваните в монографията изследвания допринасят, като цяло за: 

1) По-пълното и точно разбиране на същността на щастието, удовлетвореността от живота 

и субективното благополучие - специфичният характер на всеки отделен конструкт в 

зависимост от локуса му спрямо стимулите – вътрешни/външни, изясняване на 

механизмите и условията за поддържане на високи равнища на изразеност на тези 

конструкти. 

2) Доказване на относителната независимост на трите конструкта от глобалната реална и 

виртуална среда и влиянието на непосредственото обкръжение и на идеализирани модели 

на сравнение.  

4) Въвеждане на концептът  локус на стимулите (вътрешен/външен), чрез който се постига 

облекчаване на операционализацията и измерването на комплексните и абстрактни 

конструкти за щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие.  

5) Установяване на ефективността на алтернативни качествени методи за изучаване 

изразеността на щастието, удовлетвореността от живота и субективното благополучие, за 

по-пълно разкриване на субективната им определеност. 

.6) В приложен план доказаните особености на посочените конструкти дават възможност за 

преинтерпретиране на резултатите от междукултурни изследвания и специално на 

докладваните в тях резултати за България (в по-позитивен план).   

 

Медийте в аспекта на различните форми на комуникация е втората тематична 

доминанта, в научноизследователската работа на Бакалова. Приложените 11 публикации 

разкриват  две основни изследователски ориентации. Първата е насочена към изучаване на 

традиционните медии, като значим фактор на въздействие върху широк кръг от хора. 

Изведени са основни модели на медийно отразяване на значими  за голяма общност 

въпроси (ЕС), насочени към формирането на определени нагласи .както и тяхното 

национално специфициране. Рекламата е друг медиен продукт с широко въздействие, който 

е анализиран от Бакалова във връзка с възможността му да мотивира потребителите чрез 



 

 

фокусирано убеждение (на основата на идеите на невро-лингвистичното програмиране 

неврохипнотично ремоделиране). 

Втората изследователска ориентация  в областта на медиите е центрирана върху  

актуалните за съвремието форми на виртуално общуване, реализирани от отделния 

индивид чрез ел.поща, сайтовете за социални мрежи, форуми, блогове и други т.е. проучени 

са съществени аспекти на срещат между виртуални форми на общуване и  личността на 

потребителя им.  Докладваните  изследвания съдействат за разширяване  представата за 

пътищата и формите, чрез които индивида търси своята идентичност, както и нейното  

утвърждаване. Приносен характер имат доказателствата за: 1) Ролята на виртуалната 

комуникация за цялостното изграждане и поддържане на идентичността; 2) Връзката между 

измеренията на статусите на виртуалната идентичност (идентификации и активност в 

социалните мрежи) и стиловете на идентичност (дифузноизбягващ, нормативен и 

информативен; 3) Връзката между функциите на идентичността на е-потребителя и 

възприетите ползи от виртуално общуване в социалните мрежи и предпочитанията на е-

потребителя към реално или виртуално общуване; 4) Виртуалната идентичност,  в плана на 

провежданите изследвания,  е третирана като компонент от общата психосоциална 

идентичност на интернет потребителя, което безспорно предполага нова гледна точка към 

поведението на индивида, към неговото интерпретиране.  

Заслужава да се подчертае, че „пространството” интернет и присъствието на 

индивида в него, формите на поведение, които той следва са относително нова 

изследователска област, включително поради факта, че този тип виртуална реалност търпи 

почти непрекъснато развитие и промени. В този смисъл изследванията, които Бакалова в 

съавторство публикува представляват специален интерес. Те допълват, в някои отношения 

поставят по нов начин третирането на връзката на индивида с тази реалност (отхвърлянето 

и или пристрастяването към нея). 

Етно-национално многообразие и междугрупови нагласи е третата проблемна област 

в изследователското поле на Д. Бакалова, представено в девет от нейните публикации 

между 2010 – 2016 г.. Именно в тази група са приложените публикации на английски език, 

между които е и колективна монография „Разнообразието и европейската публична сфера”, 

включваща анализи и обобщения на качествени данни за България, получени при 

изпълнение на изследователски проект „Евросфера” .  

Изследванията, в конкретната област, с участието на Бакалова,  водят до изясняване на  

социалнопсихологически проблеми с особена значимост за България и за нейното реално 

интегриране в европейския съюз: 1) Изведен е приноса на основни социални и политически 

субекти в България за формирането на общоевропейска публична сфера. Анализирани са  



 

 

схващанията им по важни въпроси от общоевропейско значение и специално свързани с 

етно-националното многообразие; 2) Установени са предикторите на подкрепата на 

мултикултурните права на българските турци и роми от страна на българското етническо 

мнозинство; 3) Разкрити са конкретни тенденции в динамиката на междуетническите 

нагласи на лица с  българска, турска и ромска етническа самоидентификация в области с 

различно съотношение на етносите. Изяснени са моделите на акултурация (вкл. 

акултурационни очаквания и ориентации) в светлината на Интерактивния акултурационен 

модел (Bourhis, R. Y., et al., 1997);4) Проучени са нагласите и социалните дистанции на 

живеещите в българия етноси спрямо имигранти – руснаци и араби, включително в 

зависимост от социално доминантните ориентации и субективния икономически статус. 

                 В общ план трябва да отбележа, че тематичната ориентация на публикациите, с 

които Бакалова участва в конкурса демонстрира сериозна сензитивност към актуални и с 

висока социална значимост съвременни проблеми.  В същото време е показано  ясно 

фокусиране на изследователските търсения, но също така прогресивно задълбочаване и 

разширяване на интереса към изучаваните феномени.  

  Особено внимание  заслужава и факта, че на базата на посочените по-горе насоки на 

изследване едновременно с разкритите общи от научна гледна точка закономерности са 

очертани тенденции, които са специфични за българина, за неговото развитие и поведение в 

актуалния социокултурен контекст.   

  При анализа на публикациите също ясно се откроява широка осведоменост върху 

изучавания кръг проблеми, включително върху най-новите разработки в съответните сфери. 

Това, както и творческия авторов подход са видими както от задълбоченото представяне и 

анализиране на съществуващите до момента концепции и изследвания, така и от 

формулирането на собствени подчертано модерни виждания. Тварческия подход се 

разкрива също  в подбора и създаването на изследователски инструментариум, както и при 

аванализа и интерпретацията на получените резултати.  

    

 Публикациите на Бакалова свидетелстват за  сериозна обвързаност на научните 

търсения с приложни ориентации. Провежданите изследвания върху щастието и 

удовлетвореността от живота, съответно психичното благополучие  са  съпроводени от 

практически насоки и техники за поддържане на психичното благополучие, представени 

като трета глава в мотографията «Щастие и удовлетвореност от живота». 

             В рамките на подобна  ориентация са и разработените специфицирани (от гледна 

точка на етноса) насоки за стимулиране на заетостта сред българските турци и роми 

възоснова на анализ на качествени данни от фокус групи с представители на българския,  



 

 

Обема и качеството на нейната научна и преподавателска работа до голяма степен е 

свързана с широката й компетентност – в различна степен тя владее английски, руски, 

испански и арабски езици, има значими компютърни умения и компетенции, притежава 

квалификация за когнитивно-поведенческа терапия, за фасилитатор на фокус групи, за 

психосоциална експертиза при кризисни ситуации, за експерт педагог и психолог по 

наказателни дела и други.  

 За настоящият конкурс кандидатката е представила 27 научни публикации – 21 на 

български и 6 на английски език. Те включват:  

- 2 монографии (колективни)  

- 2 статии в научни списания с импакт фактор/ранг (ISI IF, SJR)  

- 1 студия  

- 12 статии в други специализирани научни списания 

- 10 публикации в сборници  

 В съдържателен план публикациите на Бакалова са изцяло по тематиката на 

обявения конкурс. Те очертават три проблемни области: 

1. Психично благополучие - щастие и удовлетвореност от живота  

2. Медийна/междуличностна комуникация и идентичност  

3. Етно-национално многообразие и междугрупови нагласи  

     Приносите в представените от Бакалова трудове могат да бъдат проследени в същия ред. 

 Централно място в изследователската работа на Диана Бакалова заема  психичното 

благополучие – щастието и удовлетвореността от живота, тема на която са посветени 

седем от приложените публикации. Колективната монографията „Щастие и 

удовлетвореност от живота. В търсене на пътя към себе си”, с първи автор Бакалова, 

впечатлява с  амбиция за по-цялостно и по-точно  разбиране и интерпретиране на 

променливите щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие. То е 

демонстрирано още с теоретичната част, в която на базата на проследяване и анализиране 

на съществуващите концепции и подходи на изучаване на конкретните променливи, 

включително в България, е изведена оригинална авторска позиция, която без да се 

противопоставя на утвърдените в областта теоретични перспективи, се опитва да внесе нов 

ракурс в изучаването им. Чрез въвеждането на концепта  локус на стимулите и 

приложеното качествено изследване се постига идентифициране на семантичните области 

на трите конструкта (щастие, удовлетвореност от живота и субективно благополучие). 

Доказва се близостта на удовлетвореността от живота и психичното благополучие като 

конструкти от един порядък с предимно външен локус за разлика от щастието, което се 

разкрива като конструкт от различен порядък – с преимуществено вътрешен локус. В 



 

 

монографията са представени и резултати от изследване влиянието на реалната и 

виртуалната среда върху нивата на щастие и удовлетвореност, което предполага, 

включително обогатяване на възможността за интерпретиране на резултатите от 

сравнителните междукултурни изследвания. Доказана е склонността на хората да се 

самоопределят като щастливи в най-висока степен, когато се сравняват с реалните хора, с 

които живеят и общуват. Установено е, че включването в този процес на сравнение, на 

формирани от медиите представи за значими други групи или стандарти има негативен 

ефект. 

 Докладваните в монографията изследвания допринасят, като цяло за: 

1) По-пълното и точно разбиране на същността на щастието, удовлетвореността от живота 

и субективното благополучие - специфичният характер на всеки отделен конструкт в 

зависимост от локуса му спрямо стимулите – вътрешни/външни, изясняване на 

механизмите и условията за поддържане на високи равнища на изразеност на тези 

конструкти. 

2) Доказване на относителната независимост на трите конструкта от глобалната реална и 

виртуална среда и влиянието на непосредственото обкръжение и на идеализирани модели 

на сравнение.  

4) Въвеждане на концептът  локус на стимулите (вътрешен/външен), чрез който се постига 

облекчаване на операционализацията и измерването на комплексните и абстрактни 

конструкти за щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие.  

5) Установяване на ефективността на алтернативни качествени методи за изучаване 

изразеността на щастието, удовлетвореността от живота и субективното благополучие, за 

по-пълно разкриване на субективната им определеност. 

.6) В приложен план доказаните особености на посочените конструкти дават възможност за 

преинтерпретиране на резултатите от междукултурни изследвания и специално на 

докладваните в тях резултати за България (в по-позитивен план).   

 

Медийте в аспекта на различните форми на комуникация е втората тематична 

доминанта, в научноизследователската работа на Бакалова. Приложените 11 публикации 

разкриват  две основни изследователски ориентации. Първата е насочена към изучаване на 

традиционните медии, като значим фактор на въздействие върху широк кръг от хора. 

Изведени са основни модели на медийно отразяване на значими  за голяма общност 

въпроси (ЕС), насочени към формирането на определени нагласи .както и тяхното 

национално специфициране. Рекламата е друг медиен продукт с широко въздействие, който 

е анализиран от Бакалова във връзка с възможността му да мотивира потребителите чрез 



 

 

фокусирано убеждение (на основата на идеите на невро-лингвистичното програмиране 

неврохипнотично ремоделиране). 

Втората изследователска ориентация  в областта на медиите е центрирана върху  

актуалните за съвремието форми на виртуално общуване, реализирани от отделния 

индивид чрез ел.поща, сайтовете за социални мрежи, форуми, блогове и други т.е. проучени 

са съществени аспекти на срещат между виртуални форми на общуване и  личността на 

потребителя им.  Докладваните  изследвания съдействат за разширяване  представата за 

пътищата и формите, чрез които индивида търси своята идентичност, както и нейното  

утвърждаване. Приносен характер имат доказателствата за: 1) Ролята на виртуалната 

комуникация за цялостното изграждане и поддържане на идентичността; 2) Връзката между 

измеренията на статусите на виртуалната идентичност (идентификации и активност в 

социалните мрежи) и стиловете на идентичност (дифузноизбягващ, нормативен и 

информативен; 3) Връзката между функциите на идентичността на е-потребителя и 

възприетите ползи от виртуално общуване в социалните мрежи и предпочитанията на е-

потребителя към реално или виртуално общуване; 4) Виртуалната идентичност,  в плана на 

провежданите изследвания,  е третирана като компонент от общата психосоциална 

идентичност на интернет потребителя, което безспорно предполага нова гледна точка към 

поведението на индивида, към неговото интерпретиране.  

Заслужава да се подчертае, че „пространството” интернет и присъствието на 

индивида в него, формите на поведение, които той следва са относително нова 

изследователска област, включително поради факта, че този тип виртуална реалност търпи 

почти непрекъснато развитие и промени. В този смисъл изследванията, които Бакалова в 

съавторство публикува представляват специален интерес. Те допълват, в някои отношения 

поставят по нов начин третирането на връзката на индивида с тази реалност (отхвърлянето 

и или пристрастяването към нея). 

Етно-национално многообразие и междугрупови нагласи е третата проблемна област 

в изследователското поле на Д. Бакалова, представено в девет от нейните публикации 

между 2010 – 2016 г.. Именно в тази група са приложените публикации на английски език, 

между които е и колективна монография „Разнообразието и европейската публична сфера”, 

включваща анализи и обобщения на качествени данни за България, получени при 

изпълнение на изследователски проект „Евросфера” .  

Изследванията, в конкретната област, с участието на Бакалова,  водят до изясняване на  

социалнопсихологически проблеми с особена значимост за България и за нейното реално 

интегриране в европейския съюз: 1) Изведен е приноса на основни социални и политически 

субекти в България за формирането на общоевропейска публична сфера. Анализирани са  



 

 

схващанията им по важни въпроси от общоевропейско значение и специално свързани с 

етно-националното многообразие; 2) Установени са предикторите на подкрепата на 

мултикултурните права на българските турци и роми от страна на българското етническо 

мнозинство; 3) Разкрити са конкретни тенденции в динамиката на междуетническите 

нагласи на лица с  българска, турска и ромска етническа самоидентификация в области с 

различно съотношение на етносите. Изяснени са моделите на акултурация (вкл. 

акултурационни очаквания и ориентации) в светлината на Интерактивния акултурационен 

модел (Bourhis, R. Y., et al., 1997);4) Проучени са нагласите и социалните дистанции на 

живеещите в българия етноси спрямо имигранти – руснаци и араби, включително в 

зависимост от социално доминантните ориентации и субективния икономически статус. 

                 В общ план трябва да отбележа, че тематичната ориентация на публикациите, с 

които Бакалова участва в конкурса демонстрира сериозна сензитивност към актуални и с 

висока социална значимост съвременни проблеми.  В същото време е показано  ясно 

фокусиране на изследователските търсения, но също така прогресивно задълбочаване и 

разширяване на интереса към изучаваните феномени.  

  Особено внимание  заслужава и факта, че на базата на посочените по-горе насоки на 

изследване едновременно с разкритите общи от научна гледна точка закономерности са 

очертани тенденции, които са специфични за българина, за неговото развитие и поведение в 

актуалния социокултурен контекст.   

  При анализа на публикациите също ясно се откроява широка осведоменост върху 

изучавания кръг проблеми, включително върху най-новите разработки в съответните сфери. 

Това, както и творческия авторов подход са видими както от задълбоченото представяне и 

анализиране на съществуващите до момента концепции и изследвания, така и от 

формулирането на собствени подчертано модерни виждания. Тварческия подход се 

разкрива също  в подбора и създаването на изследователски инструментариум, както и при 

аванализа и интерпретацията на получените резултати.  

    

 Публикациите на Бакалова свидетелстват за  сериозна обвързаност на научните 

търсения с приложни ориентации. Провежданите изследвания върху щастието и 

удовлетвореността от живота, съответно психичното благополучие  са  съпроводени от 

практически насоки и техники за поддържане на психичното благополучие, представени 

като трета глава в мотографията «Щастие и удовлетвореност от живота». 

             В рамките на подобна  ориентация са и разработените специфицирани (от гледна 

точка на етноса) насоки за стимулиране на заетостта сред българските турци и роми 

възоснова на анализ на качествени данни от фокус групи с представители на българския,  
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