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3a rconxypca sa upo$ecop ro crerlr{aJrHocr .,COI{I4AJIHA

IICI4xoJIolvT,fl", o6xneH or AenapraMeHT,,flcrxororu.f, " npu wurr;ur),r 3a

I{3cne.uBaHe Ha HaceJreHr4ero z.{oeexa- BAH

KAHIIIAAT - rzOlatr4a KOHCTAHTI4HOBA 3O|PAOOBA, 4oxrop no

rrcrrxoJlotl{fl , .qorIeHT npu {enapraMeHT,,flcuxoror us,,, WWHH _ BAH

PEUEH3EHT: llpog. a-p PYMIIHA BOXI4HOBA,

fieuapraueHr,,llckrxo ilottrfl" npu I4I4HH - EAH

Konxypusr :a npo$ecop ro "COUI4AJIHA IICI4XOJIO|I4T" e o6ract Ha Br{crre

o6pasonauue 3. CoquzurHl{, crorIaHcKI,I }r npaBHr.r HayKr{, npo@ecuouirnuo Hanpasre1ue 3.2.

flclrxororprr (coquarHa ficr{xonorux) 3a HyxAr{Te Ha ceKrrr{, ,,coquarua, TpyAoBa r{

opraHpl3aulaoHHa [cl4xoroll4t" e o6sneHcrrJlacHo 3aKoHoBr.ITe r,I3I,rcKBaHua s [8, 6p. 26 or
01.04.2016 r.

B KoHKypca yqacrBa eAHH KaHrIrAar AoKTop ro rrcrzxorora{ iroira.rrla
Koncraurnuona 3orpa$ona, AoueHT n TlHcruryra 3a r.r3cneABaHe Ha HaceJreHr{ero r,r qoBeKa -

BAH, .(elapraMeHT,,flcuxorotpr.s".

KanAraAarrr pa6oru n I,Iucrury"ra ro trcuxorlorlrfl, B ceKrII,L ,,CoquarHa ncr4xororar,,

or 1985 rolllHa. llpe4Ia roBa e AoKTopaHT rro coqlranua rrc[xoJrorr4fl B cbrqu, prHcrr.Tyr

(1980 -1984), Karo rpe3 1984 roAr.rHa 3arr\HraBa rr.rcepraur{, Ha reMa: ,,Arpecznno
n o B eAeura e Ha Jrr.rqH o cTTa B KO HKypeHTHr,r Cmry aL1utl,,,

flpexnxr crax Ha KaH.qI4AarKara rro rraecropa6ora r.r no reMara Ha KouKypca e 31

rOAI{HI'I' B nepuo4a 1985 - 1995 roanna,Ts.e HaytreH cbrpyAur{K rro coquanHa rrcrrxoJrorr4fl B

ceKuLI{ ,,CoqIEarHa rlcllxoJlorllfl" fipv Irlucruryra rro rrcuxoJrorvtl, a or 1995 Ao MoMeHTa

(2016 r.) rr e crapur HayqeH cbrpy.{HI,IK II m./aoqeHT B ceKrlr4-a ,,CoqzarHa flcIaxon orkrfl,,,

Coqualna, TpyAoBa I,I optaHLI3atIrIoHHa IlcrlxoJrorIlr" B cbrqu{ r.rHcrr,ITyr, rroHacro{[IeM

I'Incruryr 3a I'I3cneABaHe Ha HaceJIeHLIeTo v qoBeKa (uporvreueHo r4Me r.r crpyKTypa BbB Bp63Ka

c rlpecrpyKryplrpaHe sa BAH upe: 2010 ro4una). 3orpa$ona ce ornrrqaBa c.bc ceprao3Ha

npo(pecuonaJlHa aKTVBHocr - Tfl e pbKoBoA[rren Ha cerrlr.rf,ra ,,CoqaarHa rrcrrxoJroru.f,,, or



 

 

2004 до 2010 година и на секция Социална, трудова и организационна психология” от 

2010 до настоящия момент, научен секретар е на ИИНЧ от 2010 година. Тя участва 

общо в подготовката, разработването и изпълнението на 6 проекта - 

вътрешноинститутски, национални и мждународни, ръководител е на 4 от тях. През 

оценявания период Зографова е ръководител на повече от 10 докторанти, преподава в 

НБУ, в ВТУ „Св.Св. Кирил и Методи; в ЮЗУ „Неофит Рилски”, член е на различни 

експертни органи, редакционни колегии, международни организации и др. 

 За настоящия конкурс кандидатката е представила 56 публикации: 

  - 3 монографии – 2 самостоятелни и 1 колективна на английски език 

  - 43 научни статии и студии, 15 от тях на английски език 

  - 1 практически наръчник (в съавторство) 

  - 1 сборник научни статии (съставителство)  

 От посочените студии и статии 30 са самостоятелни, 13 – в съавторство, при 5 от 

тях доц. Зографова е първи автор. Даказано е наличието на 91 цитирания. 

 В съдържателен план публикациите на Зографова са изцяло по тематиката на 

обявения конкурс. Те очертават пет проблемни областв изследователската й практикан 

практика:1. Агресивността в условията на социални промени и преход; 2. Етнонационално и 

културно разнообразие; социална идентичност и междугрупови отношения, нагласи към 

имигранти; 3. Междуетнически отношения и стереотипи; 4. Разнообразие, граждански 

нагласи, медийни отражения и публична сфера; 5. Развитие на социалнопсихологичното 

познание Приложен аспект. Ще проследя  първите четири от тях, които достатъчно пълно 

представят кандидата като утвърден изследовател в областта на социалната психология.   

Специално място в изследователската работа на Йоланда Зографова заема 

първата от посочените области, а именно агресивността и по-точно агресивността в 

условията на социални промени и преход, на нея са посветени 13 от представените 

публикации. Самостоятелната монография „Агресивността на българина в условията на 

преход» (2001), продължава тематична линия на изследване, на която Зографова поставя 

начало още с дисертационната си работа. Това обяснява амбицията на автора за по-

многостранно третиране на социалните аспекти на агресията, както и връзката им с 

индивидуалното равнище. 



 

 

В посочената монография, както и в по-късните изследвания на Зографова в 

конкретното направление, се очертават безспорни приносни моменти: 1) Постигнато е 

концептуализиране на агресията и агресивното поведение на индивидуално и 

социалногрупово ниво; 2) Проявите на агресивност от страна на личността са 

анализирани в контекста на протичащия преход към демокрация в страната като е 

обхваната широка гама от феномени – форми на междуличностна агресия, съдържание 

на социални репрецентации относно публичната агресивност сред социално 

професионални групи с активна роля в обществото, форми на вина преписвани на 

управляващите, обществени нагласи към медийните излъчвания, съдържащи насилие; 

3) Значимо е насочването на социалнопсихологичното изследване на агресивността към 

аспекта социалност в проявите на индивида в ролята на представител на социални 

групи и социални категории;  4) Очертана е социално-психологичната перспектива за 

изследване на национализма, за взаимозависимостите между национализма, 

патриотизма, интернационализма.  Разкрити са функционални различия между 

национализма и патриотизма. Независимо, че национализмът не демонстрира преки 

връзки с агресивността, се доказва, че провоенните са зависими както от национализма, 

така и от  междуличностната агресивност; 5) Представен е опит за извеждане на нова 

перспектива в развитието на теорията за агресивността на основата на концепция от по-

висок порядък, а именно «теорията за социалните репрезентации». 

Етнонационално и културно разнообразие; социална идентичност и 

междугрупови отношения, нагласи към имигранти е друга основна тематична 

ориентация, в научноизследователската работа на Зографова, представена с 15 

публикации.  Централно място в нея има монографията «Разнообразието от 

социалнопсихологична перспектива» (2016). В конкретната насока проблемът за 

разнообразието се третира на равнището на междугруповите отношения и колективни 

идентичности. Проследени са влиянията на фактори като междугрупови контакти, 

видовете идентичности на надиндивидуално равище (етническа, национална, 

европейска) върху междуетническите отноения в страната. Предстаавени са анализи в 

кроскултурен план за различни европейски страни върху данни от представителните за 

тях периодични европески изследвания. С подчертана значимост са изследователските 

доказателства, че няма еднополюсни нагласи към другите етноси или имигрантски 

общности. Очертани са модели, отразяващи различната степен на въздействие на 

фактори като доверието, социалнополитическата активност, място в обществото, 



 

 

доходи, религиозност върху  нагласите към етнонационалното и културно 

разнообразие.    

Междуетнически отношения и стереотипи е третата от посочените области в 

изследователската работа на кандидатката, отразена в 6 от нейните публикации. 

Проследените от тях резултати свидетелстват, че нагласите към другите, към 

имигрантите, към етнонационалното разнообразие са колективно споделяни и се 

формират и в зависимост от начина, по който се преживява националната идентичност. 

Изведена е ролята на интеретническата диференциация за междуетническите нагласи и 

дистанции. Установени са съществени закономерности относно баланса между 

етническата и националната идентичност.  

Разнообразие, граждански нагласи, медийни отражения и публична сфера е 

също значима област на изследване за кандидатката, в рамките на която са приложени  

7 публикации. Доминиращо място в тях има колективна монографична разработка, 

чиито първи автор е доц. Й. Зографова. Изследванията, в конкретната област, водят до 

изясняване на  социалнопсихологически проблеми с особена значимост за Европейския 

съюз и за България от гледна точка на процеса на интегрирането й в съюза: 1) В 

мащабно международно изследване /в рамките на Интегриран проект оп 6РП на ЕК/ са 

идентифицирани условията, които благоприятстват или възпрепятстват изграждането 

на демократична и инклузивна общоевропейска публична сфера. 2) Установени са 

закономерности във влиянието на националността, политическата принадлежност и 

различни форми на включеност в политическите процеси върху нагласите на 

гражданите от 15 страни спрямо предимствата/недостатъците от членството в ЕС, 

представите за Общността, за неговата интеграция и политики и др.; 3)) 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; 

3) Идентифицирани са  масмедиите като субект на влияние и като комуникационно 

публично пространство за изграждане на единна европейска публична сфера. 

В по-общ план трябва да отбележа, че тeматичната ориентация на публикациите, с 

които доц. Зографова участва в конкурса демонстрират изключителна  сензитивност 

към актуални и с висока социална значимост съвременни проблеми, но в същото време 

това са проблеми, които изискват сериозни научни  изслдвания. От съществено  



3HaqeHple e, IIe B paMKaTa Ha [ocoqeHl'ITe llo-rope Hacol<rl Ha LI3cJreABaHe eAHoBpeMeHHo c
pa3KplITVTe o6rqn or HayrrHa rneAHa roqKa 3aKoHoMepHocrr4 ca oqepraHr,r reHAeHIIr4r4, Kouro
ca cnequSuvua 3a Brnrapnx, cbc 3Har{vM rrpr4noxeH rroreHrluan. Tosz rroreHrla{n
rIpI'ITexaBar ilotlTa BcI4qKE AoKnaABaHu n ny6laxaIJVvITe Lr3cne.(oBareJrc6r.r pe3ynrarr{.

Kaqecrsoro Ha [poBeAeHI'ITe or KaHAr{AarKara rr3cneABaHus. e [peArrocraBeHo .uo
fo'Lf,Ma creleH OT TeOperI{r{HI{Te KOHUerIHr,r, Ha KOT4TO T' Ce orrupa - B rroBeqero clyuaft re ca
HoBI4 Ir aKTyaJIHI'I sa cnequSl4r{Horo HarIpaBneHI{e, B HrKoz or pa6orr4Te 3a rrbpBr{ 116T ca
rlpl{noxeHu B crpaHara. 3a6eneNaMa e KpearllBHocrra ua 3orpa$oBa B naHcr4paHr4Te or He,
nolxoAa Ha I{3cJIeABaHe, B rlo.4roTBflHr4Te MeToAH vI I{HTep[peTarII4, Ha [onyqeHr.rTe
pe3ynrarl{' Tpx6na cblrlo ra ce or6ereNrz r43[on3BaHero Ha [oAxoAsilI 14 crarurcT*rrecKu
ilpoqeryptr sa o6pa6arKara Ha AaHH[Te or Il3cJreltBaluflTa, KaKTo r.r KopeKTHocrra rrppr
IIpACTaBrHero Ha pe3ynTaTr4Te.

flpuloNnzx [pkrHoc Ha paspa6orrzre Ha KaHALT[arKara ce pa3KpvBa v B

MHOXecrBooro aranrLrpa]du Lr [oArorBf,Hl,r HoBI,r MeroAr4 BbB Bpb3Ka [poBexraHLITe
c aM o cTo.fl Te ItHIr u K o Jr e KTlr BH vt r43 c ne AB aHU s..

3AKJIIOYEH}IE:

E4IaucreeuvflT ](a1/ihrrar B KoHKypca sa upo$ecop no c[erlr4irnHocr ,.CoquarHa

trcl{xoJlorufl" rtpkrl4uwutyra3a Ir3cJIerBaHe Ha Haceneur.rero r4 .roBera - BAH roq. fronasla
Koucrauruuona 3orpaSona e yrBbpAeH yrreH cr,c co6crseHo rrpprcbcrBr4e n 6urapcxara
HaytIHa rlcllxonorl'Ix. 9pes cBoI{Te uy6nnxaqulr rfl ce npeAcraBf, Karo BlrcoKo KoMrrereHTeH r4

sa4ur6oueu upo$ecuonaJrvct, opI{eHTI,IpaH KbM pr3r{aBaHero Ha ceplro3Hr.r HayqHLt Lt

lpaKTuqecru npo6'reuu. O6eurr Ha sefiuara npoAyKur.rfl e Aocrarbqe H kr c rroAqepraHa
HayrrHa croftnocr.

Karo 'ureH Ha xyprrro crnr y6e4eHa, qe Aou. fronau4a 3orpa0oBa orroBap, Ha
ycnoBr{rra 3a 3aeMaHe Ha HayqHara AnbxHocr ,,uposecop,, la AaBaM nonoxr4TeJIHO

3arJrrorreHr4e :a Hefiuu t nz6op.

I4srorsrn craHonzrLefo :
1.07.2016r.

lIPoO. ,4-p Pynrxua Eoxuu
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