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1. Монографии  

1.1. Zografova, Y., Bakalova, D., Kotzeva, T. & Stoyanova, S. (2010). Diversity and the 

European Public Sphere: The Case of Bulgaria. EUROSPHERE COUNTRY 
REPORTS. Online Country Report No. 12, 2010, open access e-publication 
retrievable from: http://eurospheres.org/files/2010/06/Bulgaria.pdf, ISSN 1890-5986. 

Резюме: Представената монография е колективен труд на английски език. Включва 

съдържателни анализи и обобщение на голям обем качествени данни за България, 

получени при изпълнението на интегриран научно-изследователски проект 

„ЕВРОСФЕРА”, финасиран по РП 6 на ЕК, реализиран от академични звена в 17 

европейски държави през периода 2007-2012 г. Основната цел на мащабното 

изследване е да се създаде иновативна перспектива към европейските публични 

пространства и да се идентифицират условията, които благоприятстват или 

възпрепятстват изграждането на демократична и инклузивна общоевропейска публична 

сфера. Фокусът е върху това дали и как различни социални и политически субекти в 

публичните дебати – политически партии, социални движения и НПО, изследователски 

институти (тинк-танк), печатни и електронни медии, и граждани – допринасят за 

формирането на общоевропейска публична сфера в условията на комплексно 

многообразие, зависимост на нациите от държавното устройство, институции и 

политики, управление на много нива и променливи граници на ЕС. Данните са събрани 

от февруари 2008 г. - юли 2009 г. и за България те включват институционална 

информация и данни от полуструктурирани интервюта с ключови фигури от 4 

политически партии, 3 социални движения/НПО, 3 изследователски институти (тинк-

танк), 3 печатни медии и 2 телевизии, избрани по определени критерии.  

Монографията е структурирана във въведение, 5 глави и заключение. Във въведението 

се представя кратък обзор на историята на България през призмата на етно-

националното многообразие, прехода към демокрация и интеграция към ЕС, 

миграционните и джендър проблеми в страната. Включен е и анализ на 

институционалните данни за изследваните социални и политически субекти. В първа 

глава се анализират представите на социалните и политическите субекти за 

многообразието и нагласите им към малцинствени и миграционни политики (напр., 

право на собствени институции, адаптация към/от институциите, двойно гражданство, 

свобода на движение в ЕС, политически права, вкл. право на вот, и др.). Във втора 

глава се обобщават разбиранията и очакванията на изследваните лица за устройството, 

управлението и разширяването на ЕС, вкл. очакванията им за бъдещето на 

малцинствените и миграционните политики, и политиките за гражданство, свобода на 

движение и мобилност. В трета глава се анализират представите за европейска 



публична сфера (вкл. съществуването на общоевропейски комуникационни 

пространства, включени/изключени субекти, възможности за бъдещо развитие, 

организация и сътрудничество, влияние върху общественото мнение). Четвърта глава е 

посветена на съответствието на мнението на изследваните социални и политически 

субекти на общественото мнение по въпросите за многообразието, публичната сфера и 

устройството и управлението на ЕС. В пета глава се обобщават представите на  

изследваните лица за многообразието, публичната сфера, устройството и управлението 

на ЕС. В заключението се извежда приноса на изследваните социални и политически 

субекти за изграждане на общоевропейска публична сфера. Най-общо, на 

институционално равнище повечето изследвани социални и политически субекти (с 

малки изключения) допринасят в по-ниска или по-висока степен за изграждане на 

европейски комуникационни пространства, като голяма част от тях (или отделни техни 

представители) споделят нагласи и визия за съществуване на вертикално/хоризонтално 

фрагментирана, а не на единна европейска публична сфера.    

         

1.2 Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова, Б. (2015). Щастие и удовлетвореност от 

живота: в търсене на пътя към себе си. Колибри, С. ISBN 978-619-7284-02-7, 249 
с.      

Резюме: В този колективен монографичен труд се представят резултатите от близо 5 

годишни изследователски търсения по въпросите за щастието, удовлетвореността 

от живота и психичното благополучие, които вълнуват хората от хилядолетия и 

остават предизвикателство и до днес. Най-общо се търси отговор на следните въпроси: 

Как хората схващат щастието, удовлетвореността от живота и психичното 

благополучие и дали тяхното схващане съответства на теоретичните концепции? Кои са 

факторите, които определят щастието, удовлетвореността от живота и психичното 

благополучие? Едни и същи ли са те? Можем ли да управляваме сами щастието и 

удовлетвореността си (посредством вътрешни за личността ресурси) и от кои фактори 

на средата не можем да избягаме?   

Монографията е структурирана в увод, 3 глави и заключение. В първа глава е направен 

обзор на теоретичните подходи към психичното благополучие и състоянието на 

съвременните изследвания в областта, включително в България. Представена е 

позицията на авторите за интегриране, а не противопоставяне на съществуващото 

разнообразие от теоретични перспективи. Разгледани са и детерминантите на 

психичното благополучие според различни изследователи, както в индивидуална, така 

и в кроскултурна перспектива. Във втора глава са изложени и обобщени резултатите от 

собствени изследвания в български контекст, съчетаващи количествени и качествени 

методи. Анализирани са значенията (семантичните полета) на щастието, 

удовлетвореността от живота и психичното благополучие. Въведен е авторския 

конструкт „локус на стимулите” за щастие, удовлетвореност от живота и психично 

благополучие и е проучена връзката между локуса на стимулите и равнищата на 

преживяно щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие. Проследено е 

и влиянието на медийните послания за социално-икономическата реалност на 

българина, както и на социалното сравнение в реална и виртуална среда (в зависимост 

от референта – реален или имагинерен) върху щастието и удовлетвореността от живота. 

В трета глава са предложени някои практически насоки и техники, които са 

едновременно научно обосновани и лесно приложими и имат за цел да подпомогнат 

индивида в търсенето на път към щастие и жизнена удовлетвореност.  



В отговор на изследователските въпроси най-общо се установява, че въпреки 

известното припокриване в значенията на щастието, удовлетвореността от живота и 

психичното благополучие, налице е по-висока степен на споделеност на значенията на 

щастието, отколкото на удовлетвореността от живота и психичното благополучие, 

които се отличават със сходни семантични полета. Щастието, удовлетвореността от 

живота и психичното благополучие се определят от различни фактори с различна 

локализация. Локусът на стимулите за щастие е по-скоро вътрешен за личността 

(особено при лица над 35 г.), докато за удовлетвореността от живота и психичното 

благополучие - предимно външен (в средата). Освен това, сравнението с реален 

референт като приятелите е свързано с по-високи нива на щастие и удовлетвореност, 

отколкото липсата на референт или сравнението с идеализиран/хипотетичен референт 

(напр. гражданите на ЕС). Това се отнася не само до реалната, но и до виртуалната 

среда.  

 

2. Статии в научни списания с импакт фактор/ранг (IF, SJR) 

2.1. Zografova, Y., Bakalova, D., Mizova, B. (2012). Media reporting patterns in 
Europe: the cases of construction of the EU and Reform Treaty. Javnost-The Public, 

19 (1), 67-84. 

Резюме: Масмедиите са основни действащи лица във връзка с отразяването на актуални 

теми от общ интерес в европейското публично пространство. Посредством предаването 

на послания, символи и образи по важни въпроси медиите може да детерминират 

набора от теми, които доминират в европейската публична сфера. В тази статия се 

проучват моделите на медийно отразяване на значими за ЕС въпроси – изграждането на 

ЕС и Реформаторската спогодба, в 16 европейски страни, вкл. Турция. Анализира се 

медийно съдържание в тази връзка от 77 печатни и електронни медии с фокус върху 

две измерения на медийното отразяване: честота на отразяване и нагласи, които 

медиите демонстрират при отразяване на въпроси, свързани с ЕС. Резултатите най-

общо показват, че по време на събиране на данните (май-октомври 2008 г.) в Европа 

преобладава национално-специфичен, а не единен модел на медийно отразяване. 

Очертават се и значими взаимозависимости между типа членство на страните в ЕС 

(стари, нови и не-членки) и отразяването на двете посочени теми, както и на други 

въпроси, свързани с интеграцията в рамките на ЕС.  

2.2. Visintin, E. P., Green, E. G. T., Bakalova, D., Zografova, Y. (2016). Identification 
and ethnic diversity underlie support for multicultural rights: A multilevel analysis 
in Bulgaria. International Journal of Intercultural Relations, 51, 1–13, ISSN: 0147-
1767. 

Резюме: Българското общество в исторически план е мултикултурно и включва както 

българското етническо мнозинство, така и множество етнически малцинства, сред 

които най-многобройни са българските турци и ромите. Макар и до различна степен и 

по различни причини, в съвременна България съществуват стереотипни представи и за 

двете малцинствени общности. Правата на етническите малцинства да съхранят своята 

култура, обичаи и език, са предмет на дългогодишен дебат. Цел на изследването е да се 

проучат предикторите на подкрепата за мултикултурните права на етническите 

малцинства от страна на българското етническо мнозинство на индивидуално и 

контекстуално равнище. Проведени са мултилевъл регресионни анализи с данни от 

International Social Survey Programme (ISSP) от 2003 г. (N = 920 от всички 28 области в 

страната). На индивидуално равнище, етническата концепция за нацията и 



символичните предразсъдъци към ромите корелират негативно с подкрепата за 

мултикутурни права, докато идентификацията с нацията корелира позитивно с 

подкрепата за тези права. Редом с ефектите на индивидуално равнище и в съответствие 

с последните развития на теорията за междугруповия контакт, относителният дял на 

българските турци по области корелира положително с подкрепата за мултикултурни 

права. А подкрепата за тези права е особено висока в области, характеризиращи се с 

етническо многообразие, т.е. в области с висок относителен дял както на български 

турци, така и на роми. Обсъждат се благоприятните ефекти на етническото 

многообразие и някои теоретични насоки.   

3. Студии 

3.1. Bakalova, D. & Y. Zografova (2011). The Role of Print and Broadcast Media in the 
articulation of the European Public Sphere: Qualitative Case Studies: Reform 
Treaty & Constructing Europe and the EU, Eurosphere Work Package 5.4.2 Report, 
open access e-publication retrievable from: 

http://eurospheres.org/files/2010/06/WP_5_4_2_final.pdf   

Резюме: Чрез медийна информация/комуникация хората изграждат голяма част от 

нагласите и представите си по важни въпроси, свързани с тяхната личност, група, 

нация, държава и т.н. Цел на изследването, представено в студията, е да се анализират 

масмедиите като субект на влияние и като комуникационно публично пространство 

посредством измерване на техния принос за изграждане на единна европейска 

публична сфера. С помощта на авторска кодираща схема е анализирано медийно 

съдържание - 2645 новини от 77 печатни и електронни медии в 16 европейски страни, 

вкл. Турция. Тук са обхванати две теми – изграждането на ЕС и Реформаторската 

спогодба. Анализира се както честотата на отразяване на темите, така и промотираната 

нагласа към тях (позитивна, негативна или неутрална). Проучва се и дали и как медиите 

предлагат включване на гражданите в дискусиите по двете теми. Темите се анализират 

не само поотделно и в ролята им на 1-ва и 2-ра най-важна тема, но и в констекста на 

други изследвани общоевропейски теми. Обобщават се профили на медиите според 

членството им в ЕС (стари, нови и нечленки) и от гледна точка на ролята им за 

изграждане на единна европейска публична сфера посредством медиирането на 

въпроси, свързани с ЕС. Специално внимание се обръща на различията в приноса на 

медиите на не-членките Турция и Норвегия. Очертани са следните най-общи 

тенденции: 1. Редом с традиционно неутралното медийно отразяване, отчита се и 

преобладаващо позитивна нагласа към изграждането на Европа, многообразието в ЕС и 

самия ЕС проект; 2. Повечето медии не предлагат достатъчно възможности за 

включване на гражданите; 3. Двете теми се отразяват повече в печатните, отколкото в 

електронните медии.  

 

4. Статии в други специализирани научни списания 

4.1. Мизова, Б. и Д. Бакалова (2005). Агресията – бариера в междуличностното 
общуване. Психологични изследвания, 3, 95-102, ISNN 1311-4700.  

Резюме: Проблемът за агресията в междуличностните отношения е изключително 

значим и актуален за българското общество през последните десетилетия заради 

актовете на насилие и проявите на враждебно отношение, особено сред подрастващите 

и младите хора, които наблюдаваме почти всекидневно. В статията се обсъждат 

същността, функциите и проявленията на различните форми на агресия - вербална и 



физическа, активна и пасивна, директна и индиректна, в междуличностната 

комуникация. В рамките на феноменологичния подход се анализират т.нар. агресивни 

стилове на общуване с фокус върху връзката между вербалните и невербални 

поведенчески модели, които лежат в основата им.  

 

4.2. Бакалова, Д. (2007). Методи за фокусирано убеждаване в рекламата – от 
апатия на потребителя към решение за покупка. Психологични изследвания, 1, 
91-100, ISNN 1311-4700. 

Резюме: Методите на фокусирано убеждаване и ролята на психологията в рекламната 

практика стават все по-значими поради непрекъснато нарастващия брой рекламни 

послания, които ежедневно заливат потребителя. Традиционният маркетинг и реклама 

се оказват недостатъчно ефективни, тъй като обикновено не анализират в дълбочина 

потребностите, мотивацията и ситуационните фактори, опосредстващи решението за 

покупка на съвременния потребител. В статията се прави обзор на подходи и техники, 

използвани от съвременни маркетингови школи като Герила Маркетинг (Guerilla 

Marketing), основани на идеите на НЛП (невро-лингвистично програмиране) и НХР 

(невро-хипнотично ремоделиране). Тяхната цел е да мотивират потребителите, 

атакувайки директно подсъзнанието и психичните процеси на най-елементарно 

равнище посредством силата на езика и въздействие върху системите на представяне 

(аудио, визуална и кинестетична). Дискутира се и етичната страна на прилагането на 

методите за фокусирано убеждаване, както и възможностите, които те разкриват в 

сферата на рекламата, където могат да бъдат използвани и за дълбоко хуманни цели 

като  промотиране на здравословен начин на живот, образование, заетост и др.   

 

4.3. Бакрачева, М. и Д. Бакалова (2009). Виртуална идентичност и стил на 
идентичност на интернет потребителя. Психологични изследвания, 2, 161-168, 
ISNN 1311-4700.  

Резюме: В статията се разглежда въпросът за виртуалната идентичност и стила на 

идентичност на интернет потребителя в контекста на динамично развитие и 

масовизиране на компютърно-медиираната комуникация. Предлага се подход към 

изследване на виртуалната идентичност като компонент от общата рамка със 

самоопределености и избори на психосоциалната идентичност. Представени са 

резултати от собствено пилотно изследване сред интернет потребители в зряла възраст 

(35-50 г.). Използва се полуструктурирано интервю и въпросник за определяне на 

статуса и стила на идентичност. Очертани са седем профила на потребителите от 

гледна точка на техните идентификации и активност като основни измерения на 

виртуалната идентичност в сайтове за социални мрежи (ССМ), както и връзката със 

стила на идентичност като личностен подход към конструиране, поддържане и 

преоткриване на идентичността. Резултатите от изследването потвърждават връзката 

между измеренията на виртуалната идентичност и стила на идентичност на 

изследваните лица. 

 

4.4. Бакалова, Д., Бакрачева, М., Мизова Б. (2010). Какво са щастието, 
удовлетвореността от живота и благополучието за българина днес? 
Психологични изследвания, 2, 25-36, ISNN 1311-4700 



Резюме: Представени са предварителни резултати от изследване на значенията на 

щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие за съвременните 

българи (N=216, 19-70 г.), както и на връзките между трите концепта. Въведено е ново 

понятие – локус на стимулите, чиято идея е да разгърне на още по-задълбочено 

равнище изучаването на механизмите, чрез които хората насочват личностните си 

ресурси към основните жизнени сфери или черпят такива от основните жизнени сфери, 

за да поддържат високи равнища на щастие, удовлетвореност от живота и психично 

благополучие. Осъществен е структурен и сематичен контент анализ на субективния 

смисъл и значение, които изследваните лица влагат в понятията. Резултатите от 

сравнителния  анализ за трите конструкта разкриват тенденция към по-висока степен на 

споделеност на значенията на щастието, отколкото на тези за удовлетвореност от 

живота и психично благополучие. Наблюдава се и известна смислова интерференция 

между трите понятия. Но докато удовлетвореността от живота и психичното 

благополучие се отличават със сходни семантични полета, в които доминира 

семейството, автономността, кариерата и успехите, в разбиранията за щастие, освен 

семейството и автономността, на преден план излизат афектите, здравето, приятелите и 

усещанията. Обсъждат се възможности за задълбочаване на изследването по посока 

локуса на стимулите за щастие, удовлетвореност от живота и психичното 

благополучие, както и за използване на резултатите при разработване на скали за 

измерване трите конструкта.  

 

4.5. Пенчева, Е., Бакрачева, М., Бакалова, Д. (2010). Личностни ресурси за учене 
през целия жизнен цикъл – същност и траектория  на развитие. Клинична и 

консултативна психология, 2(4), 29-40, ISSN 1314-0280.  

Резюме: В статията се разглежда ученето през целия живот като отговор на 

динамичните промени и глобализацията, описващи съвременния социален контекст. Тя 

представлява теоретично изследване върху психичния потенциал, който оказва влияние 

върху този процес в светлината на типологията на Юнг, Майерс и Бригс. Предлага се 

структура от шест компонента, която включва отделните личностни предиспозиции и 

комбинациите между тях. Обсъжда се влиянието на всеки от тези компоненти върху 

ученето, както и възможностите за тяхното развитие през целия жизнен цикъл. 

Специално внимание се отделя на предимствата на теорията за психологичния тип като 

концептуална рамка за конструирането на адекватна психологична технология за 

стимулиране на непрекъснатото образование.  

 

4.6. Бакрачева, М. и Д. Бакалова (2011). Теоретична рамка за изследване на 
виртуалната идентичност като компонент от психосоциалната идентичност на 
е-потребителя. Българско списание по психология, 1-2, 63-82, ISSN 0861–7813.  

Резюме: Динамичното развитие на информационните технологии и Интернет, 

анонимността и опосредстваността на комуникацията в Мрежата поставят на дневен 

ред въпроса за алтернативната или виртуална идентичност на е-потребителя. Предлага 

се концептуална рамка за изследване на виртуалната идентичност като компонент от 

общата психосоциална идентичност на интернет потребителя. Проблемът за 

виртуалната идентичност се разглежда през призмата на основополагащите концепции 

за идентичността, статусите и стиловете на идентичност. Представени са резултати от 

собствено пилотно изследване сред потребители на интернет-базирани социални мрежи 

в зряла възраст (35-50 г.), съчетаващо качествени и количествени методи за анализ. 

Очертани са седем профила на е-потребители от гледна точка на техните 



идентификации и експериментална активност в Интернет, както и на връзката им със 

степента на самоопределеност, активността в изграждането на самоопределеност и 

подхода към конструиране на самоопределеността. Изследването потвърждава връзката 

между статусите и стиловете на идентичност на изследваните лица. Обсъждат се 

насоки за по-нататъшно изследване.    

 

4.7. Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова Б. (2011). Структуриране на времето и 
възприемане на общуването във виртуалните социални мрежи: Качествен 
анализ на случаи. Психологични изследвания, 2, 201-211, ISNN 1311-4700.  

Резюме: Популярността на виртуалните социални мрежи ги превръща в голямо 

предизвикателство за останалите форми на медиирана комуникация, както и за 

реалните социални мрежи и общуването „лице в лице”. Това неминуемо насочва 

вниманието ни към спецификата на търсените и получаваните ползи (лични, социални, 

професионални) за е-потребителите от посещенията им в социалните мрежи. В статията 

се търси отговор на въпроса дали и как честотата, продължителността и целта на 

посещенията (предпочитаните дейности) във Фейсбук, т.е. структурирането на времето 

за престой в социалната мрежа, влияе върху начина на възприемане на общуването в 

мрежата и обратното. С помощта на полуструктурирано интервю и скала за определяне 

на честотата и продължителността на престоя в социалната мрежа (N=103, в зряла 30-

50 г. възр., балансирана по пол извадка) се обобщават портрети, които отразяват 

връзката между времето и съдържанието на онлайн активността. Наблюдава се 

тенденция към най-чест и продължителен престой в мрежата на потребители, които 

търсят възможности за социално сравнение и себеутвърждаване чрез престижно 

себепредставяне, вкл. „добавянето” на голям брой „приятели”. Изследваните е-

потребители, които възприемат общуването като доверително и се интересуват от 

повече от дълбочината, а не от количество на контактите си, отделят най-кратко време 

за активност в мрежата.    

 

4.8. Бакалова, Д., Бакрачева, М. (2012). Динамика на съдържанието на 
профилните снимки във Фейсбук. Психологични изследвания, 2, 83-94, ISNN 
1311-4700.  

Резюме: В тази статия се представя част от изследване на различни аспекти на 

виртуалната идентичност, фокусирано върху изучаване на съдържанието и динамиката 

на профилните снимки във Фейсбук като своеобразна визитка, с която е-потребителите 

се представят във виртуалното пространство. Изследвани са 305 потребители на 

Фейсбук - 156 жени и 149 мъже на възраст между 18 – 60 г. В рамките на тримесечен 

период се проследява съдържанието на главните им профилни снимки, вкл. честотата и 

мотивите за тяхната смяна. Използвана е авторска методика за анализ на визуално 

съдържание. Резултатите разкриват водещото значение на главната профилна снимка за 

промотиране на привлекателността на Аз-образа и управлението на впечатленията за 

себе си. Полови различия не се установяват в съдържанието на профилните снимки и 

честотата на смяната им, но се откриват в мотивите за тяхната смяна. 

4.9. Риза, Е., Бакалова, Д., Таир, Е., Матеева, Н. (2013). Предизвикателства пред 
работата в етнически разнородна среда: качествен анализ на представите на 
българи, турци и роми. Психологични изследвания, 16(2), 227-235, ISNN 1311-
4700.   



Резюме: В представеното изследване се извеждат и анализират основните предимства и 

трудности на работата в етнически разнородна среда, като важен индикатор за 

нагласите на мнозинството и малцинствата към съвместна работа. Данните са 

качествени и са събрани чрез провеждане на 13 фокус-групи с представители на 

българския, турския и ромския етнос в 10 населени места в страната през периода май-

ноември 2012 г. Резултатите разкриват преобладаващо мнение за отсъствие на 

предимства на работата в етнически смесен екип. Основната трудност в работата с 

етнически различни според етническите българи и турци са нетолерантността и 

конфликтите, докато за ромите това са организационните проблеми като неравномерно 

разпределение на задълженията и възнаграждението. 

 

4.10. Мизова, Б., Бакрачева, М., Бакалова, Д. (2014). Психологични аспекти на 
връзката медийни послания и субективно благополучие. Психологични 

изследвания, 17(2), 517-524, ISNN 1311-4700.  

Резюме: В статията са представени резултати от проучване на предпочитанията на 

младите хора към използване на различни медии като информационни източници, 

степента на доверие, което се инвестира в тях, както и ефектите на медийните послания 

за това как живеят българите върху субективното им чувство за благополучие. 

Резултатите потвърждават, че Интернет е най-предпочитаната медия що се отнася до 

функцията й да информира, но тя се ползва с относително ниско доверие. Друга 

отчетена тенденция е, че телевизията запазва традиционната си водеща роля на 

информационна медия. Това се допълва и от констатацията, че колкото по-интензивно 

потребителите се излагат на информационното й въздействие, толкова повече расте 

доверието в нея. Участниците в изследването са единодушни, че родните медии 

отразяват битието на българина в негативна светлина. Този медиен ефект обаче не 

оказва значимо влияние върху степента, в която те се самоопределят като щастливи и 

удовлетворени от живота.  

 

4.11. Зографова, Й., Бакалова, Д., Христова, А., Андреев, Б. (2015). Нагласи и 
социални дистанции на най-големите етнически общности в България спрямо 
имигранти. Население, 4, 72-90, ISSN 0205-0617.   

Резюме: Засилените процеси на мобилност и миграция, особено след присъединяване 

на България към ЕС, водят до увеличаване на етническото многообразие, до промяна в 

конфигурацията на етносите и до усложняване на междуетническите отношения в 

страната. Редом с традиционните етнически малцинства, нараства броят и на 

имигрантските малцинства, най-вече от арабски страни. Основна цел и принос на 

представеното изследване е проследяване на нагласите и социалните дистанции спрямо 

имигранти – руснаци и араби – не само на българското етническо мнозинство, но и на 

най-големите етнически малцинства в страната - български турци и роми. Изследването 

е проведено сред 1216 лица с българска, турска и ромска етническа самоидентификация 

в 3 области с различно съотношение на етносите – Монтана, Кърджали и Стара Загора. 

Най-общо, резултатите разкриват, че нагласите спрямо руснаците са по-положителни, а 

дистанциите спрямо тях - по-къси в сравнение с тези към арабите в България. Но дори 

нагласите към арабите не са толкова негативни, колкото нагласите към традиционно 

най-дискриминираното ромско малцинство. Етносът е значим фактор, диференциращ 

нагласите и социалните дистанции спрямо двете имигрантски общности. Проследява се 

и ефектът на възприетия икономически статус, както и влиянието на социално-

демографски фактори като пол, възраст, степен на образование и религиозност.       



4.12. Hristova, A., Zografova, Y., Andreev, B., Bakalova, D. (2016). Right-wing 
authoritarianism and social dominance orientation as triggers of changing social 
distances from immigrants. Психологични изследвания, 1, (под печат), ISNN 1311-
4700.  

Резюме: В тази статия се изследват главните и интерактивните ефекти на дясно 

авторитарните нагласи (ДАН), социално доминантните ориентации (СДО) и възприетия 

(субективния) икономически статус върху социалните дистанции спрямо имигранти – 

руснаци и араби. Както ДАН, така и СДО се концептуализират като мотивационни 

схеми в перспективата на Двойния процесуален модел и се анализират в светлината на 

Теорията за социалната доминантност и Хипотезата за относителната депривация. 

Проучването е част от по-мащабно теренно изследване, проведено през 2014 г. сред 

квотна извадка от 1216 лица – представители на българската, турската и ромската 

етнически общности в 3 области в страната (Монтана, Кърджали и Стара Загора). 

Резултатите потвърждават, че възприетата заплаха от руските имигранти за 

доминантната позиция на българското мнозинство корелира положително със 

социалните дистанции на най-бедните етнически българи спрямо руснаците. Освен 

това, само етническите българи, които се възприемат като най-бедни, избягват контакт 

с имигранти от арабски произход. Такива условни СДО ефекти не се откриват за двете 

етнически малцинства. По-високата мотивация за обществен ред и сигурност (ДАН) 

кореспондира с по-скъсени социални дистанции спрямо руснаците, но само сред 

българските турци, които оценяват икономическия си статус като най-висок. Обсъждат 

се и някои неочаквани резултати за двигателите на промяната в социалните дистанции 

на българските турци и роми спрямо имигрантите.    

 

5. Публикации в сборници  

5.1. Бакалова, Д., Стефанова-Бакрачева, М. и Б. Мизова (2009). Себепредставяне и 
управление на Аз-образа в сайтове за социални мрежи. В: Герчева-Несторова, 
Галя (съст.) Сб. научни доклади Приложна психология и социална практика 
от научна конференция на ВСУ Черноризец Храбър „Приложната психология 
в България - възможности и перспективи”, 19-21 юни, 2009, Варна, 180-191, 
ISSN 1314-0507.  

Резюме: Едно от предизвикателствата пред социалната психология през последните 

години е динамичното развитие на разнообразни и гъвкави форми на комуникация, 

основани на новите информационни и комуникационни технологии. Високата 

активност в сайтовете за социални мрежи (ССМ), особено сред младите хора, поражда 

интердисциплинарен интерес към спецификата на комуникацията в тях. Фокус на 

публикацията е въпросът за себепредставянето и управлението на Аз-образа в ССМ във 

връзка с особеностите на компютърно-опосредстваната комуникация, мотивите на 

интернет потребителите и техните индивидуални особености. Обсъждат се и 

мултимодалните възможности, с които разполагат потребителите на ССМ, за да 

експериментират с различни роли и да избират гъвкави стратегии на себепредставяне.   

 

5.2. Мизова, Б. и Д. Бакалова (2009). “Прозрачният потребител” или проблемът за 
разкриването и защитата на личната информация в сайтове за социални 
мрежи. В: Сб. материали от пролетна конференция на Департамент по масови 
комуникации, НБУ: Новият медиен и ПР потребител, 28-29.05.2009, София, 4-



9, е-публикация със свободен достъп: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/
research/PR_Conf_05_05_2009/Dokladi_Noviat_Medien_Potrebitel.pdf.  

Резюме: Масовото разпространение и използване през последните години на интернет-

базираните социални мрежи, наричани още сайтове за социални мрежи (ССМ), 

поражда дискусия относно позитивните и негативните страни на комуникацията между 

техните потребители. Един от актуалните въпроси, който се явява контрапункт на 

анонимността в Мрежата, е този за себеразкриването и „прозрачността” на личната 

информация при използването на ССМ, както и произтичащите от това рискове за 

самите потребители. В материала се представят и анализират накратко резултати от 

нови изследвания по проблема, включително някои аспекти на регулацията и 

саморегулацията в тази връзка. 

 

5.3. Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова, Б. (2010). Локусът на стимулите като 
предиктор на щастието, удовлетвореността от живота и психичното 
благополучие. В: Сб. материали от юбилейна научна конференция с 
международно участие Здравеопазването през 21 век – реалности и 

перспективи, 30.09–02.10.2010, МУ, Плевен, 2, 592-596, ISSN 1313-6917.   

Резюме: Представени са резултати от изследване на локуса на стимулите като 

предиктор за щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие. Понятието 

за локус на стимулите е въведено от авторите, за да очертае взаимовръзката между две 

личностни ориентации: 1. насочване на вътрешни за личността ресурси към основните 

жизнени сфери (вътрешен локус) и 2. черпене на ресурси от основните жизнени сфери 

(външен локус) с оглед поддържане високи нива на щастие, удовлетвореност от живота 

и психично благополучие. Основна цел на изследването е да се установи коя от двете 

ориентации е водеща в схаващането за щастие, удовлетвореност от живота и психично 

благополучие.  Използван е контент анализ на субективния смисъл и значение, които 

изследваните лица влагат в понятията, както и експертна оценка за идентифициране на 

локуса на стимулите за трите конструкта по изведените семантични полета. 

Изследването е проведено сред 216 лица (96 мъже и 120 жени, 19-70 г. възр.). Най-

общо, щастието, удовлетвореността от живота/психичното благополучие се свързват с 

различни жизнени сфери и се характеризират с различен локус на стимулите, който е 

преобладаващо външен за удовлетвореността от живота и психичното благополучие, и 

по-скоро вътрешен (към балансиран) за щастието. Резултатите от корелационния и 

съдържателния анализ потвърждават, че удовлетвореността от живота и психичното 

благополучие са тясно свързани конструкти от един порядък, докато щастието – 

свързан с тях конструкт от различен порядък.     

 

5.4. Мизова, Б., Бакалова, Д., Бакрачева, М. (2010). Локус на стимулите и равнища 
на щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие – изследване 
на взаимовръзките в български контекст. В: Сб. материали от научна 
конференция с международно участие  Психологията – традиции и 

перспективи, 29–31.10. 2010, ЮЗУ, Благоевград, 208-217, ISBN 978-954-680-735-
9 

Резюме: Фокус е концептът „локус на стимулите”, предлаган от авторите за по-

задълбочено проучване на механизмите, чрез които хората или насочват личностни 

ресурси към основните жизнени сфери, или черпят ресурси от основните жизнени 



сфери, за да поддържат високи нива на щастие, удовлетвореност от живота и психично 

благополучие. Цел на изследването е чрез експертна оценка да се идентифицира локуса 

на стимулите (вътрешен, външен или балансиран) за щастие, удовлетвореност от 

живота и психично благополучие и да се проследят взаимовръзките между локуса на 

стимулите и равнищата на декларирано щастие, удовлетвореност от живота и психично 

благополучие, като се отчете влиянието на пола и възрастта. Изследвани са общо 216 

лица (96 мъже и 120 жени, 19-70 г. възр.). Резултатите потвърждават, че 

удовлетвореността от живота и психичното благополучие се характеризират със сходен 

локус на стимулите, който е по-скоро външен, за разлика от локуса на стимулите за 

щастие, който е по-скоро вътрешен (към балансиран). Лицата в по-зряла възраст (над 

35 г.) са по-склонни да търсят стимули за щастие в себе си, в сравнение с лицата в по-

млада възраст, докато различия по пол не се установяват. Но независимо откъде черпят 

ресурси, изследваните лица заявяват относително високи равнища на щастие, 

удовлетвореност от живота и психично благополучие.  

 

 5.5. Бакрачева, M. и Д. Бакалова (2011). Субективно усещане за цел, посока, 
хармония, контрол и структуриране на времето за реално и виртуално 
общуване. Българско списание по психология: Сборник научни доклади от VI-

ти Национален конгрес по психология, 18-20 ноември, София, 3-4, 60-66, ISSN 
0861 – 7813. 

Резюме: Съвременният човек посвещава голяма част от времето си на широка гама от 

форми на виртуална комуникация, които обхващат общуването от вече превърналата се 

в традиционна електронна поща до комуникацията, осъществявана чрез сайтове за 

социални мрежи, форуми, блогове и др. Тук са представени резултати от изследване 

(N=257, 30-50 г.), което има за цел да проследи връзките между функциите на 

идентичността на е-потребителите (вкл. структура, цели, контрол, хармония и бъдеще) 

и времето, което те отделят за различни форми на виртуално общуване спрямо 

общуването „лице в лице”. Изследваните функции на идентичността представляват 

субективните ползи за индивида от „оптимално” изградена идентичност. Използвана е 

скала за оценка на времето, отделяно за виртуално общуване, и въпросник за измерване 

на функциите на идентичността. Резултатите демонстрират, че виртуалната 

комуникация има важна роля за цялостното изграждане и поддържане на 

идентичността. Функциите на идентичността „цели”, „бъдеще” и „структура” се 

поддържат в сходна степен в реална и виртуална среда. Усещането за контрол се 

стимулира повече от контакти във виртуалното пространство, докато функцията 

„хармония” се реализира основно чрез общуване лице в лице.  

 

5.6. Zografova, Y. & D. Bakalova (2013). EU citizens – A key resource for the 
articulation of European public sphere. In: Hakan G. Sicakkan (ed.) Linking the 

European Union with the Citizens. Evaluation of the EU’s Policies Aiming to Create a 

Democratic European Public Sphere. EUROSPHERE Final Comparative Study, 
Vol.1, 235-251, open access e-publication retrievable from: 

http://eurosphere.uib.no/files/2010/07/Eurosphere_WP8.1_Final_scientific-
deliverable3.pdf 

Резюме: Целта на представеното изследване е да се проучат нагласите на гражданите на 

ЕС в 15 страни-членки на ЕС и Турция към Европейския съюз и неговите политики, 

както и степента, до която тяхното декларирано мнение очертава тенденцията към 



включване в общоевропейската публична сфера. Това е първият вторичен анализ на 

данни от Евробарометър 2010/73.4 след последната вълна на разширяване на ЕС. 

Проучава се влиянието на националността, политиченската принадлежност и различни 

форми на включеност в политическите процеси върху схващанията на гражданите за 

предимствата/недостатъците от членството в ЕС, представите за ЕС, за неговата 

интеграция и политики и др. Включен е и анализ на това доколко тези граждански 

нагласи съответсват на официалните документи на ЕС във връзка с политическата 

включеност на гражданите. Търсят се общите характеристики на гражданското 

включване/намерения за включване, за да че очертае обединяваща тенденция в процеса 

на формиране на общоевропейска публична сфера. Важен резултат е, че голямото 

разнообразие от идентичности, съчетаващи национална и европейска в различна 

степен, както и отсъствието на ясна самоопределеност, не се отразява на възможността 

за формиране на позитивни нагласи към политиките на ЕС. А желанието за включване 

в Европейската гражданска инициатива в определени сфери с оглед оптимизиране на 

интеграционните процеси в ЕС е: 1. показател за наличието на канали за комуникация 

между гражданите и ЕК, независимо от съществуващите препятствия и забавяне във 

времето и 2. индикатор за процес на изграждане на общоевропейска публична сфера и 

за свързаност на гражданите с нея.  

 

5.7. Бакалова, Д. и Е. Таир (2014). Предизвикателства и перспективи пред 
назначаването и професионалната реализация на представители на 
малцинствата в България. В: Съст. Найденова, П., Щерионов, Щ., Борисова-
Маринова, К. Сб. научни доклади от форум „Демографската ситуация и 

развитието на България”, София, 26-27 февруари 2014 г. София: Акад. изд. 
"Проф. Марин Дринов", 285-297, ISBN 978-954-322-793-8. 

Резюме: В публикацията са представени и анализирани качествени данни от 13 фокус 

групи с представители на българския, турския и ромския етнос, проведени в 10 

населени места в страната през периода май-ноември 2012 г. Изведени са категории 

причини за неназначаване, които са анализирани в зависимост от етническата 

принадлежност и типа населено място (столица, голям град, малък град/село). 

Eтническата (вкл. религиозна) нетолерантност се явява водеща причина за ненаемане 

на етнически турци и собствено обяснение на ромите за неназначаването им. А 

ненаемането на роми се приписва предимно на недобросъвестното им отношение към 

труда. Въз основа на изведените причини и анализа са предложени етно-специфични 

насоки за стимулиране на заетостта.  

 

5.8. Бакалова, Д. и Й. Зографова (2014). Междугрупови нагласи, акултурационни 
очаквания и ориентации в етнически разнородни области в България. В: 
Съст. Джонев,С., Димитров, П., Матеева, Н. Сб. научни доклади от VII 

Национален конгрес по психология, София, 31.X.-2.XI.2014, 749-765, 
https://ncp2014.files.wordpress.com/2014/10/sbornik_nauchni_dokladi-isbn-978-
954-91472-9-2.pdf, ISBN: 978-954-91472-9-2.  

Резюме: Динамиката на междугруповите отношения в България е особено актуален 

проблем в контекста на интеграционните процеси, в които е включена страната. В 

публикацията се представят резултати от емпирично изследване на 

социалнопсихологически аспекти на отношенията между трите най-големи етнически 

общности в страната – българи, турци и роми. Проучени са индивидуални и 

нормативни междуетнически нагласи, както и моделите на акултурация, характерни за 



изследваните общности. Изследването обхваща 1216 лица с българска, турска и ромска 

етническа самоидентификация в 3 области с доста различно съотношение на етносите – 

Монтана, Кърджали и Стара Загора. Резултатите разкриват връзка между 

индивидуалните и нормативните нагласи към малцинствата. Отношението на 

мнозинството към ромите все още е предимно дискриминационно и до голяма степен 

контрастира на интеграционната ориентация на ромите, особено в Монтана. При 

българските турци преобладава интеграционен модел на акултурация, хармонично 

съчетаващ акултурационни очаквания и ориентации, особено в Кърджали. Селата в 

изследваните области се характеризират с по-висока степен на междуетническа 

толерантност в сравнение с градовете.  

 

5.9. Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова, Б. (2014). Влияние на сравнението в 
реална и виртуална среда върху равнищата на щастие и удовлетвореност от 
живота. В: Съст. Джонев,С., Димитров, П., Матеева, Н. Сб. научни доклади от 

VII Национален конгрес по психология, София, 31.X.-2.XI.2014 г., 257-271, 
https://ncp2014.files.wordpress.com/2014/10/sbornik_nauchni_dokladi-isbn-978-
954-91472-9-2.pdf, ISBN: 978-954-91472-9-2. 

Резюме: В съвременния свят на високи технологии все по-трудно става да се 

разграничат формите на реално и виртуално общуване, но същевременно е и все по-

важно да се изследва влиянието им върху психичното благополучие на хората в ролята 

им на е-потребители. В публикацията се представя емпирично изследване на щастието 

и удовлетвореността от живота (съответно като когнитивен и емоционален компонент 

на психичното благополучие) в зависимост от рамката за сравнение в реална социална 

и виртуална среда. Реалната референтна рамка се изследва като еталон за съотнасяне 

(аз-моите приятели–други хора), а виртуалната референтна рамка се проучва от гледна 

точка на типа потребителски профил и поведението в социалните мрежи като Фейсбук. 

Изследването е проведено онлайн сред 479 студенти на възраст 19-30 години с авторска 

методика, конструирана въз основа на получени резултати от предходно изследване на 

авторите. В подкрепа на резултати от други проучвания се установява, че сравнението с 

реален референт като приятелите е свързано с по-високи нива на щастие и 

удовлетвореност, отколкото липсата на референт или сравнението с непознат или 

хипотетичен референт. И докато пасивните потребители на виртуалните социални 

мрежи преживяват по-ниски нива на щастие, то онези, които използват фалшив профил 

са не само по-нещастни, но и по-неудовлетворени от живота си в сравнение с други е-

потребители, чиято самоопределеност е по-стабилна.  

 

5.10. Бакрачева, М., Бакалова, Д., Омарчевска, Й. (2016). Мотивация за учене и 
предпочитание на среда за реализация. В: Българско списание по психология. 
Сб. научни доклади от Национална научно-практическа конференция Групова 

динамика, организационно развитие, приложна социална психология, София, 
18-19.12.2015, 1-4 (под печат). 

Резюме: Представени са данни от пилотно изследване по проект, насочен към 

изучаване на вътрешната и външната мотивация за учене при студенти (N=103), които 

се обучават в собствената си или в чужда държава и в зависимост от мотивацията им да 

останат да се реализират в собствената си или в друга страна. Създадена е авторскa 

скала за измерване на вътрешната и външната мотивация, подходяща да даде отговор 

на недостатъчно изследвания въпрос, свързан с избора на среда за настояща и бъдеща 

реализация. Скалата се отличава с добра конструктивна валидност и надеждност, 



особено що се отнася до подскалата за вътрешна мотивация. Разпределението на лицата  

е относително балансирано по пол и съотношение на обучаващите се собствената или 

чужда страна, но не особено балансирано като съотношение български-чуждестранни 

студенти. Въпреки съществуващите ограничения на изследването, очертава се 

тенденция, отчетена и в други изследвания, че въпросът, свързан с измерването на 

външната мотивация е значително по-комплициран поради различните й нива на 

проявление и динамика. Друга наблюдавана тенденция е, че обучението в собствената 

страна е свързано с по-висока степен на вътрешна мотивация, докато обучението в 

чужда страна – с по-висока степен на външна мотивация. 


