
РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. д-р Йоланда Зографова, Институт за изследване на населението и 

човека, БАН 

На дисертационен труд на тема „Пътят към демокрация – проблеми и 

решения. Психологията в помощ на гражданското образование“  на проф. д-

р Антоанета Русинова- Христова, ИИНЧ, БАН , секция „Социална, трудова и 

консултативна психология“ за присъждане на научна степен „доктор на 

науките“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2 Психология в Институт за изследване 

на населението и човека при БАН 

 

1. Обща характеристика на дисертационния труд и използвани подходи на 

изследване и анализ 

Представеният труд от проф. Антоанета Христова на тема „Пътят към 

демокрация – проблеми и решения. Психологията в помощ на гражданското 

образование“ е в проблемната сфера на политическата психология. 

Структурата на  дисертационния труд  е развита в три глави, в обем от 205 

страници, литературни източници 293 (14 на кирилица, 279 на латиница). 

Дисертацията представя в интердисциплиннен подход последователно в 

първа глава проблемите на демокрацията в по-широк план, но в частност в 

реалната им проява и в страната. Анализирани са данни от изследвания, които 

засягат и личностни проблеми, и обществено-политически проблеми. 

Във втора глава са изложени подходи на научното познание, на базата на които 

да се развива образование в тази сфера. 

В трета глава конкретна социалнопсихологическа тематика, за извеждане на 

идеи и насоки за гражданско образование и поведение. 



Дисертационният труд е едновременно и научно, и живо описание на 

криволиците, през които преминава демократичният процес, през които 

преминава особено  българското общество, като не се изпуска динамиката или 

ритъма на глобалните тенденции и противоречиви посоки. Същевременно 

силно резониращ  на нашата памет, опит, нагласи и пристрастия, трудът 

предлага разговор, диалог с читателя. В дискусия се поставят въпроси, на които 

авторът търси решения, но оставя поле за размисъл и у четящия да търси свои 

посоки за решение.  

В текста прозира ясно личното участие в политическото мислене и 

поведение на научно и  на гражданско равнище. Страхът на модерния човек да 

чуе, че демокрацията е в безизходност намира известна светла перспектива и 

решение в изграденото по нов начин и на научни принципи гражданско 

образование и особено сред младите хора. Но  поради общественото циклично 

развитие, и поради това че именно демократичността създава възможност да 

се стигне до нарушаване на норми и закони в слаборазвити демократични 

системи, но и не само, нормално се очаква за съжаление националистични и 

по-негативни тенденции.  Възниква въпрос: Кое ще върне или „обърне цикъла 

– консервативното мислене в дясно или нормалното развитие на обществото – 

процъфтяваща икономика, образование с достатъчно възможности за избор 

пред индивида, пред социума и т.н. ?  

В работата е използван интердисциплинарен подход – на основата на  

политическа, социалната, консултативна психология чрез въвеждане на 

базисни важни идеи и ориентации от тези клонове. Текстът е в посока на 

дихотомичното или мисленето в дилема – при всеки основен социално- 

исторически или социално- политически процес са посочени две възможни  и 

реализирани посоки на развитие  - при демокрацията – към фриволно 

боравене с инструментите на демократично устройство до степен на 

безконтролно и корумпирано управление и същевременно към 

предизвикването на леви, а  и на консервативни течения с тежест към твърдата 



ръка.  При глобализацията – към леви, еко и зелени движения, но и 

същевременно към националистични, дори екстремистки движения.  

Справедливостта е тази категория и това социално явление което събира 

стремленията на различни общности и общества през вековете и съвсем 

релевантно авторът насочва вниманието си към тази  търсена, понякога 

постигана, а в немалко случаи нарушавана специфика на обществото, а и на 

поведението на всякакви нива – индивидуално, обществено, неформално или 

институционално.  

Дисертантът засяга особено значими въпроси като този за 

информираността и компетентността на гражданите в условия на демокрация. 

Това наистина е централен въпрос, проблем, чието решение може да изведе 

демократичното общество към нови етапи на публичност и достъпност, а може 

и обратно при едно дезинформирано и невярващо никому общество да 

подкопае самите устои на демокрацията, да я компрометира.  

Проблемите на алиенация и аномия също не са подминати, разглеждани в духа 

на идеите на Мертън за разминаването на културални цели и институционални 

средства – основен механизъм за формиране на алиенационни тенденции в 

широк план сред обществото. 

Разностранният анализ на демократичния процес, както и идеите на 

актуални представители на познанието в политическата проблемна сфера, т.е. 

вкл. извън психологията създава по-голяма широта и отвореност към идеи. Бих 

препоръчала все пак да има по-ясна позиция при представяне на възгледи на 

такъв съвременен представител на обществознанието и на политическата 

практика като Дугин. Би било добре да е още по- ясно мястото на неговия 

еклектизъм и явна политическа принадлежност, макар и със съвсем кратък 

пасаж.  

Втора глава обхваща взаимносвързани теми и подходи, като търсената цел 

е „да се превърнат в знание и умение за идентифициране на проблеми и 



възможни решения, се основава на четири носещи колони (знания):“ Те засягат 

изследване и познание за процесите на политическа социализация, анализа на 

влиянията на политическата култура върху обществените процеси и каква 

обстановка се създава под тези влияния, прилагане на хуманистичния подход 

както в реалната политика, така за образователни цели. Така наречените 

носещи колони е една метафора, сполучливо насочваща към търсене на 

опорните ориентири в градежа на политическото познание и гражданското 

образование. Първата е относно политическата социализация като са  посочени 

две основни направления в науката, които да очертаят политическата 

социализация– психология на развитието и политическата наука. Развитието на 

политическата активност опира до сложни динамични процеси на активност, 

включване в политически организации, дискусии, приемане или отхвърляне на 

политически идеи и позиции. т.е. опира до развитие на гражданско поведение 

при личността и участие в обществено-политически процеси. 

 След нивото на личностна политическа социализация логично следва 

проблемът за културите на обществено ниво – политическата култура и 

психологическата общностна насоченост съответно към колективизъм или 

индивидуализъм. Правомерно е посочено голямото влияние на тези 

ориентации в различни общества – със силата да променят към по-добро или 

по-негативно решаване на макро кризи и различни проблеми пред обществата.  

Хуманистичният подход на Роджърс идва да допълни  

интердисциплинността на представения труд и като че ли да внесе тази именно 

хуманизираща нотка, която обикновено липсва в „чисто“ политическите 

доводи.  Критичността и свободата на изразяване е естествената форма за 

проява на предишните очертани линии и те най-пряко са свързани според 

дисертанта с потребност от развитие на образованието за социализация  и  

подкрепа на свободно мислещи личности 

Третата глава в труда търси преките връзки на познанието и конкретни теми 

в психологията с реалното гражданско поведение в контекста на демократично 



обществено развитие. Това общо взето е така да се каже, теоретичната посока, 

която създава положителна перспектива в развитието на демократично 

гражданско мислене и поведение, развитие на основано на знанието, 

общество. Удовлетворителна е посоката на разсъждения – 

социалнопсихологичното познание в полза на гражданското образование, на 

гражданската активност и поведение.  

Важен параграф е посветен на толерантността спрямо политически различия., 

Отдавна е утвърден моделът в традицията на Тажфел и Търнър, според който за да се 

идентифицира индивидът с една или друга социална група, общност, нация, тя трябва 

да има висока ценност и емоционална значимост за него. Оттам нататък обаче, както 

отбелязва и дисертантът са необходими много усилия по разкриване на психологични 

особености, свързани с когнитивни и емоционални възможности, с образование  в общ 

език и култура, с развитие на познаването и признаването на малцинствени права. 

 „За да се изясни значението на моралното мислене за демокрацията“ са 

избрани  три обяснителни теми – връзка на морал и политически идеологии, 

съдържанието и механизмите на моралното мислене, и връзка на морала със 

съдебната система. Авторът се опитва да развърже феноменологичния възел 

справедливост – моралност – законност, като му намери достатъчно 

релевантен научен обяснителен модел. Една действително твърде сложна 

материя и поради факта, че обхваща различни сфери на познание и на 

реалност, и поради факта на липсващи достатъчно добре развити познавателни 

парадигми, в които да може да се вмъкне подобна триада. Тази част от труда 

може да се посочи като приносна както с конструктивния синтез, така и с факта, 

че са намерени ориентирите отново към  гражданското образование.  

2. Някои препоръки към дисертационната работа 

Някои предложения, които според мен ще допълнят и конкретизират 

описаните базисни ориентири за гражданско образование: 



- Би било полезно допълнение да се обясни как при гражданското 

образование, да не се потъва в политизиране,  което би затъмнило 

придобиването на необходимите практически знания и умения,  ценности, 

културни нагласи и развитие напр.,- разбиране на правата на малцинствата,  

- Да се поясни ако е възможно в рамките на модела, каква би била ролята и 

мястото на хора, на социални групи и слоеве с либерални ориентации в 

едно консервативно, макар и демократично общество – това е ясно по света 

на развитите демокрации, но тук при нас не се осъзнава достатъчно. И в тази 

връзка  би било добре да се очертаят някакви ориентири за  

взаимовлиянията между  консервативност и справедливост.  

3. Литературна осведоменост и теоретична подготовка 

Литературната осведоменост и теоретичната подготовка на кандидата 

показва както високо ниво на компетентност  по отношение включваните 

подходи и изследвания, така и усет към разширяване чрез други клонове, чрез 

постиженията от различни дисциплини. 

4. Значимост и убедителност на получените резултати, интерпретациите и 

характер на научните приноси 

Значимостта на резултатите от научноизследователската работа, очертана в 

този труд са както по отношение на прилагането на различни подходи към 

анализа на демократичния процес, така и в научно практическата насоченост, 

създаваща база за програма за гражданско образование. 

И четирите приноса, които кандидатът очертава, са напълно релевантни на 

съдържанието на труда. Всички приноси са реално постигнати и въз основа на 

собствената оригинална концептуално-методологическа постановка, а именно: 

1/създаден е нов, триструктурен модел за основа за програми за гражданско 

образование; 2/ интегриране на политическата психология в анализа и 

интерпретацията на съвременния демократичен процес в контекста на 

гражданското образование; 3/ интерпретиране на актуалните политически 



процеси и проблеми през призмата на политическата психология; 4/  Поставяне 

на гражданското образование върху нов подход за подготовка на програми, 

съобразен с актуалните проблеми в демократичния процес.  

Бих предложила да се добави  още един принос  – принос за очертаване на 

следващи изследователски теми в политическата психология и в нейното 

практическо прилагане. 

5. Оценка на качеството на научните трудове на дисертанта 

Публикациите в областта на темата на дисертацията са 20 на бр. като всички 

са в реферирани, а някои са в индексирани научни списания. Това доказва, че 

научното ниво на кандидата  и собственият изследователски опит са 

изграждани с години и проф. Христова има своето утвърдено име в 

психологическата наука и практика.  Изискваните наукометрични показатели 

по ЗРАСРБ са изпълнени от кандидата. 

6. Изследванията по дисертацията са предимно лично дело на кандидата 

Няма никакво съмнение, че изследванията по дисертацията са собствено, 

лично дело на кандидата.  Личните ми впечатления от дългогодишната ни 

съвместна работа са като за учен, търсещ и реализиращ нови идеи и проекти, 

който систематично надгражда в собствената си компетентност и опит.  

Бих искала да отбележа, че това, което е сериозно очаквано от един такъв 

научноизследователски труд и осигурява неговата дисертабилност, намирам за 

постигнато – като обосновано е  търсенето на ясни ориентири за гражданското 

образование /важна ясна следа в пътя към демокрация/, и   очертаване на 

подходите и идеите на базата, на които то да се развива –а именно   релевантни 

и значими концепции в сферата на политическата и на социалната психология 

– за идентичността, стереотипите, толерантността.   

 

 



7. Заключение 

В заключение, предлагам представеният труд на основата представените по-

горе качества на дисертационния труд и на цялостната научноизследователска 

дейност на кандидата,  уважаемото Научно жури да присъди  придобиване на 

научната степен „доктор на науките“ от проф. д-р  Антоанета Христова.  
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