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Рецензия 

на дисертационния труд на проф. Антоанета Христова  

„ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 

Психологията в помощ на гражданското образование” 

 

за придобиване на научна степен „доктор на науките“ 

 

 

Изисква се много смелост, всеотдайност и призвание, за да се заемеш и да 

осъществиш един такъв мащабен проект като обосноваване и организиране на 

гражданското образование. Адресатът на дисертацията – зрялото поколение – е 

общност с изградени принципи и нагласи, със съпротиви, които е трудно да промениш 

и да формираш изначално. Проблематиката изисква комплексен подход, в който се 

срещат социология, политология, политическа психология, социална психология, 

дидактика. Затова искам да споделя удовлетвореността си от ерудицията, с която 

авторката се справя с тези преходи и лекотата, с която води своя диалог с читателя. 

Работата е в обем от 205 страници – научен текст и 282 литературни източника 

(класици и съвременни автори). Изградена е от три надграждащи се една друга части: 

„Проблеми по пътя към демокрацията”, „А сега накъде? Въпрос на подход.”, „Теми от 

социалнопсихологичното знание, от значение за гражданското поведение по пътя към 

актуализираната демокрация”. 

 

Първата част – „Проблеми по пътя към демокрацията”, която е посветена на 

основни категории на теоретичния конструкт „гражданско образование”, очертава в 

когнитивен аспект границите на проблематиката. От една страна, това са основни 

понятия в политическата психология, което подготвя читателя за задълбочен и 

изчерпателен научен анализ. От друга страна, това са злободневни теми, които 

занимават обществото всекидневно и осезателно: демокрация, справедливост, 

информация и доверие, мотивация  и демотивация за участие в изборния процес, 

коалиции, поляризация, радикализация, аномия и алиенация, конспиративните теории. 

Всяка от тези категории крие в себе си дълбоко съдържание, свързано с обществените 

отношения и драматизъм, присъща на обществената съдба. Написана е със 

задълбочено познаване на проблематиката, литературата по въпроса, практиките и най-

вече увлекателно и задържаща вниманието. Последното е важно достойнство на 
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работата, като се има предвид предназначението ѝ като основа, върху която да се 

изгражда гражданското образование. 

В обзорен план са анализирани концепциите на Томас Мор и Платон, Николо 

Макиавели, Джоузеф Стиглиц, Волф, на множество съвременни изследователи. 

Изводът е неизбежен: „състоянието на демокрацията не e задоволително”. Въпросът 

също: „Дали не е време демокрацията да бъде оставена настрани, поне за известно 

време?”. 

Опасения събужда и анализът на световната демографска ситуация - 

пристигането на десетки милиони имигранти от Азия и Африка, което заплашва 

„европейския начин на живот” и дава основания на крайно десни политически групи.  

Пренесен към България, този анализ открива и други дефекти на демокрацията – 

„корупция, липса на прозрачност, „мутренско“ присъствие, ниски доходи, усещане за 

несправедливост в обществото, породена от функционирането на съдебната система”. 

И, разбира се, носталгия по „силната ръка”, увлечението по националистичните партии 

и „партиите еднодневки”. 

Фундаменталистките, екстремистките и религиозните движения също са 

описани като подхранващи затворени, корумпирани и репресивни политически 

системи.  

Като статистическо доказателство на неудачите на демокрацията се приведени 

тревожни стойности на коефициента на Джини, характеризиращ разпределенията на 

благата в едно общество, разликата между благосъстоянието на бедните и богатите. 

Тази многомерност на доказателствата – обоснованост в класиците, в анализа на 

съвременността и в статистическите данни убеждава и внушава доверие в автора, което 

по-нататък се превръща в устойчива връзка с читателя. Същевременно този анализ 

демонстрира ниво, което надхвърля политическата психология и се разполага на едно 

равнище с политическата социология и политологията.  

Звучи застрашително изводът, че „за съжаление съществуват исторически 

примери за общества, които се движат назад от демокрацията към диктатурата, като 

Германия през 30-те години”. Застрашително, но мотивиращо за читателя е да търси 

други гледни точки, доказващи уязвимостта на демокрацията и, може би, пораждащи 

надежди. 

А те не липсват в дисертационния труд: 
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В главата „Възприятие за справедливост и алтернативните представи на 

гражданите за функционирането надемокрацията” на везните е поставена 

справедливостта. В тази част преобладава социалнопсихологическият анализ на 

генезиса на чувството за справедливост. Приведени са резултати от собствено 

изследване за различия в мотивите за справедливост между различните етнически 

групи.  

Анализирани са Теорията за полезността, Теорията на съждението или избора 

(Tyler), Икономическият модел. Демонстрирана е тяхната недостатъчност, на която са 

противопоставени психологичните теории - Модел за относителното лишение, Модела 

за оценка на честността на политическите действия. 

Изводът е, че „в много голяма част от случаите, в които общественото мнение 

подкрепя или не подкрепя даден политик – доминираща е оценката за несправедливост 

над реалната, прагматична оценка на личната печалба“. Освен своя чисто познавателен 

принос за природата на човешката мотивация, този извод има и важна консултативна 

стойност, че е време психологията да навлезе в политиката и управлението, където 

мястото ѝ стои незаето и където се чувства липсата ѝ. 

 

Проблемите на демокрацията са многобройни.  Последователно в главата 

„Когнитивен капацитет и информираност (дезинформираност) в условия на 

демокрация” са разгледани ефектите на глобализацията върху властта, манипулацията 

на общественото мнение, компетентността на гражданите. Последното неусетно 

поставя основния за работата предмет на обсъждане – „гражданското образование”. 

В психологически план и с множество подкрепящи примери е анализирана 

демотивацията на гражданите за участие в политическия процес, на която тема и 

посветена отделна глава. 

Проблемите на коалиционните управления също допринасят за разочарованието 

от демокрацията. Възникващи като желание за обединение на ресурси за постигане на 

определена цел, те пораждат конфликти при подялбата на ползите… 

 

До края на тази част към територията на проблематиката са присъединени още 

редица категории, с отражение върху демокрацията: поляризацията в съвременната 

демокрация, политическата радикализация в съвременната демокрация, явления като 

аномия и алиенация. Анализирани обхватно и обективно, те придават плътност и 
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изчерпателност на изследването, необходими за разгръщането по-нататък на 

изложението.  

В анализа им са привлечени мненията на редица изследователи с признат 

принос в областта. Както отбелязахме в началото на рецензията Литературната справка 

съдържа 282 източника (класици и модерни автори).  

Тази част приключва с „Проблеми, свързани с конспиративните теории”. Тук се 

дискутират теорията на Фукуяма за историческия триумф на либералната демокрация 

и противостоящото изобилие от конспиративни теории, обясняващи световните 

процеси със „съзаклятия на множество участници, които се обединяват в тайно 

споразумение и се опитват да постигнат незаконна или злонамерена скрита цел (Zonis 

and Joseph, 1994)”. Приведено е изследване от 2021 г. с 1003 изследвани лица за вярата 

в конспиративните теории. 

 

Втората част на дисертацията, озаглавена „А сега накъде? Въпрос на подход”, с 

подзаглавия „Първа, втора и т. н. носещи колони”, продължава с напластяване на 

аргументи за проблемите на демократичния процес и търсенето на алтернативи. 

Аналитично се сравняват либерализмът и консерватизмът от гледна точка ползите и 

загубите за обществото. Изводът от това сравнение е, че „каквато и форма на развитие 

да се случи, основата му би трябвало да лежи върху развитието на човешкия 

потенциал, резултат от съвместното усилие на семейството, училището, чрез 

гражданското образование и държавата, която успява да координира усилията за 

постигане на целта”. Този извод открива пространство за разработването методиката, 

която да осигури реализирането на тази цел:  

Темите, които се разглеждат в тази част като дидактически фон на гражданското 

образование са: политическата социализация като специфична форма на социализация; 

политическата култура като производна от културата на обществото и 

трансформациите ѝ у нас в епохата на прехода; хуманистичният подход като 

философия за преодоляване дефектите на демокрацията чрез гражданско образование; 

развитието на критичното мислене като задължителен резултат за по-нататъшна 

самостоятелна рефлексия върху собственото поведение и общественото устройство 

след визираното обучение. 

В работата те са оформени съдържателно и методически като четири принципни 

подхода: 
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Първият подход се основава на индикаторите на демократичното общество, 

разгледани през призмата на политическата психология, образованието и 

необходимите условия за тяхното реализиране – Могхадам. Работата припомня 

класическите твърдения на психологията, за двустепенното ниво на изграждане на 

функциите на мисленето – първо на междуличностно, а след това на 

вътрешноличностно ниво (Виготски). Тук акцентите обаче са върху политическата 

социализация, Истън и Денис (Easton and Dennis, 1969), Макинтош и Юнис (McIntosh 

and Youniss, 2010). Подходът се изгражда, следвайки методиката на ситуираното 

обучение, значението на подкрепата, от страна на възрастните и възприятията за 

перспектива. Посочени са субектите на политическата социализация – семейството, 

училището, организациите в общността 

Вторият подход включва разбирането за политическата култура като резултат от 

културата на обществото. В тази част е направена връзка с дименсиите, предложени от 

Хеерт Хофстеде при оценката на културите. Демонстриран е преход за България от 

установената по-рано културна идентичност – от колективистична в миналото, в 

индивидуалистична с вертикална културна ориентация. Изводът за методиката е, че 

„културни ориентации могат да се променят с промяната на политическите 

институции”. Освен това, че „политическото развитие на гражданите чрез гражданско 

образование трябва да отговаря на ценностите на културата, за да няма разминаване 

между обучението на подрастващите и убежденията на родителите”. 

Третият принцип, залегнал в подхода за преодоляване дефектите на 

демокрацията чрез гражданско образование, съдържа решението на дилемата за 

бъдещето – либерализъм или консерватизъм. Тя се разрешава в духа на 

хуманистичната парадигма като социална актуализация на личността. (Маслоу, 

Роджерс и др.). Приведени са съществени части от методиката на Роджърс за 

изграждане на пълноценно функциониращата личност. Към извода от тази част – 

„Основната цел на демократичното образование трябва да бъде подпомагането на 

разбирането на човешките общности и развитието на потенциала.” – бих уточнил „и 

развитието на индивидуалния потенциал на личността”. 

 Четвъртият основополагащ принцип, посочен в работата, се състои в „развитие 

на критично мислене и умение за изразяване на позиции”. Тук анализът се спира на три 

умения: „емпатийно слушане”, “критично мислене и идентификационна интеграция” и 

„конструктивно и открито отговаряне.“ Констатира се, че те не са априорно дадени в 

политиката и дискусията. Специално внимание е обърнато на теорията на Монро за 
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обяснение влиянието на ситуацията върху мисленето и неговата критичност. За 

анализа на влиянието на ситуацията върху критичността са използвани и 

експериментите на Зимбардо и Милграм съответно с експерименталния затвор и с 

авторитетната личност. Приведена е концепцията на Монро за ситуативната 

идентичност, значението на другите в този процес и т. н. В крайна сметка се 

утвърждава както ролята на личността, така и ролята на значимите други за формиране 

на критичното мислене и свободното изразяване 

Тази част описва сполучливо атмосферата на гражданското образование, към 

което ни води дисертацията. 

Правят ми впечатления заглавията „А сега накъде? Въпрос на подход”, с 

подзаглавия „Първа, втора и т. н. носещи колони”, които са в белетристичен стил и, 

като че ли, изпреварват бъдещата разработка на дисертацията в учебно помагало. 

Предлагам замяна с „Подходи” и „Първи опорен принцип” и т. н. 

 

Третата част е посветена на тематичното конституиране на гражданското 

образование и има стойността на завършен проект за съдържанието на обучителна 

програма, проект за тематичната ориентация на бъдещите обучители. Обхванатите 

теми са злободневни и близки до политическото всекидневие на гражданите – т. е. 

интригуващи и създаващи познавателен интерес:  

Социалната идентичност е първата от тях. По темата има обширна литература 

както в психологията на личността, така и в социалната психология. Направен е 

преглед на различните категории идентичност, така че когато влезнат в процеса на 

гражданското обучение да добият смисъл и значение в оценката на събитията, 

взимането на решения и регулацията на поведението. „Ролева идентичност”, „групова 

идентичност”, „гражданска идентичност”, „национална идентичност” и т. н. са 

понятия, боравенето с които хвърля светлина както върху индивидуалното поведение, 

така и върху груповите и институционалните взаимоотношения. Главата завършва със 

списък указания за знанията и уменията, които трябва да бъдат усвоени. 

Политическа толерантност е другата тема, която поставя стратегическия въпрос 

– да се приеме ли мултикултурната толерантност или да се възприеме курса на 

културна асимилация. За отговора му е потърсено съдействието на емоционалната 

интелигентност, значимите психологически фактори за проявата на толерантност, 

културните традиции. Тази глава също завършва, както и останалите от тази част, със 

списък указания за знанията и уменията, които трябва да бъдат усвоени.  
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Особено място в политическата социализация се пада на разрешаването на 

конфликти. Уменията да не се предизвикват конфликти, да се предотвратяват, да се 

разрешават, да се посредничи при разрешаването им е средство еднакво ценно както в 

битов план, така и на политическата арена, където призивите за преодоляване на 

агресията в училище крещящо контрастира с политическите практики. Приветствам 

включването на тази тема в гражданското образование и се надявам на нейното 

професионално разработване в бъдещото ръководство. 

Частта „Справедливост и морално мислене – задължителен елемент от 

демократичното развитие” се основава на твърдението, че „Демокрацията не работи 

добре, когато хората не са ангажирани в политическия процес, но и когато не познават 

законите, правата и задълженията си.” Направен е обхватен обзор на теориите по 

въпроса – Колбърг, Бауман и Скитка (Bauman and Skitka, 2009), Хайт и Джоузеф. 

Отчетени са равнищата на моралните разсъждения (Колбърг), но също така и тезата за 

моралната интуиция (Haidt and Graham, 2007), еволюираща паралелно с културните 

институции и практики. Една от задачите на гражданското образование се вижда в 

обвързването на справедливостта с моралната норма. 

Гласуването като акт на гражданска сила е предмет на предпоследната част. 

Темата е разгледана в светлината на няколко теории, които са използвани като ключ 

към методическото ръководство за активизиране на избирателите в изборния процес. 

Теорията на разумното действие, Теорията на планираното поведение, Моделът 

„мотивация-информация-поведенчески умения” се предлагат като база за разработване 

на програми за промяна на поведението. 

На финала на тази част фокусът е насочен към „Медиите и развитие на 

демократичната система”. Констатираното отдалечаване на медиите от присъщата им 

информативна функция и замяната ѝ с превръщането им в страна, манипулираща 

общественото мнение, медиатизацията (обвързването с политиката), залагането на 

конфликтите влече отказ на хората да се информират от тях. Тези истини трябва да 

изкристализират в една селективност при използването им, която да се осигурява ат 

гражданското образование. 

И така, овладяването на категориите на гражданското образование – социалната 

идентичност, политическата толерантност, груповите стереотипи като катализатор на 

политическия конфликт, справедливостта и моралното разсъждение, гласуването, 

медиите и демократичната система и т. н. създават вярата, че с подобен 
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инструментариум хората ще придобият и правилна оценка на политическата реалност, 

и критично мислене за нея, и нагласи за правилни реакции. 

Присъединявам се към тази преценка и давам висока оценка на труда като 

еднакво полезен както за възрастни, така и за подрастващи. Предстоят още няколко 

варианта на адаптация, преди да достигне трудът до своите адресати. Необходимо е 

бързо разработване на програми за различни възрастови групи и ръководства за 

обучители, за да достигнат идеите на дисертацията до социалната практика. Работата е 

аналитична, теоретично подкрепена и потвърдена с примери от политическото ни 

ежедневие, поднесени искрено, умерено, не популистки. Говори се с езика на експерт, 

който познава издълбоко проблемите и има решенията за тях. 

Препоръчвам публикуването на дисертацията, за да служи като теоретична 

основа на гражданско образование.  

Дисертационният труд и представените пред научното жури публикации 

отговарят напълно на наукометричните показатели за научната степен „доктор на 

науките“. 

Като отчитам безспорните теоретични, научни и практически достойнства, 

както и приносите на представения дисертационен труд, считам, че той отговаря на 

условията и реда за присъждане на научна степен „доктор на науките” и предлагам на 

научното жури да гласува положително и да присъди на автора степента „доктор на 

науките”, за което давам и своя утвърдителен вот. 

 

 

 

04.01.2023 г.       Подпис: 

София        Проф. дпсн С. Джонев  

 

 


