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3a HayqHr.rre rpyAone, yue6Hara u HayrrHara.qefinocr

Ha rJr. ac. A-p [uana l{eaHosa Earca.nona,

rrpeAcTaBeHrr 3a yqacTr{e B KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMrrrrHaTa AJrb}r(Hocr

,,goqeHTt'n upoQecrroHaJrHo HarrpaBJIeHrIe 3.2. IlcnxoJlorrlfl (Coqua"rrHa rrcuxo.norur),

o6qseH B AB, 6p.26 or 01.04.2016 r.3a HyxArrre Ha l4ucruryTa 3a rr3crreABaHe Ha

HaceJreHrrero rr rroBeKa npu EAH

Pa:pa6orun: npoQ. 4-p Euuo HeAsmon fepraHor,

upo $ ecrEo HzurHo Harrp aBne lrtue 3 .2 . Ilcvxororux (Korru{Tr4 BHa ucuxororux)

Hacroxuloro craHoBr4qe e r,r3forBeHo Bb3 ocHoBa Ha AoKyMeHTr{, rocrbrrr4JlLt ro

KoHKypca, o6xnen or I4ncruryra 3a r{3cneABaHe Ha HaceneHlrero u rroBeKa upu EAH (AB,

6p. 26 or 01 .04.2016) H Ha uHrepHer-crpaHurlara Ha HHcrr4ryra 3a Hyx,qr{re Ha ceKuLI{

,,Coqzalua, TpyAoBa 14 opfaHr,r3arluoHHa rrcuxoflorr,rfl" KbM AelapraMeHT ,,flcuxonotr4fl".

llpe4craeeHr,rre rro KoHKypca AoKyMeHTI4 cborBercrBar Ha Lr3rrcKBaHvrflTa na 3PACPE,

IIII3PACPE u llpaerunkrKalna EAH. Ilpoqe4ypura rro KoHKypca e KopeKrHo crra3eHa.

1. O6uo [peAcraBflHe Ha no.nyverurre MareprraJrrr

3a yuacrue s o6-f,seHr,rf, KoHKypc e noAzln ,qoKyMeHTr4 eArrHcrBeH KaHAlr.aari rJI. ac.

g-p fluaua IzlsaHosa Ear<arosa ot Vlscrvryra 3a r43cJreABaHe Ha HaceJreHkrero u qoneKa. T.f, e

rrpeAcraBr{rra 3a perlercr4pase 27 HafrHr,r rry6nrar<aqkrr4, or KoraTo 2 roremuBHn MoHorpa$uu,

eAHa cry4vrfl,2 craruu B HayqHr4 crrucanrr c r4MrraKr Qaxrop/panr (ISI IF, SJR), 12 craruu

B Apyrr4 cnequanrr3krpanr4 Hayr{Hr4 crtt4cauufl ra 10 uy6nuxaqvru B HayrrHr,r c6opuraqra. Or

BcHrrKu uy6nuraquu 21 ca Ha 6urapcxkr e3uK u 6 - Ha aHrJrr4ficrcu e3r,rK. Ilpe4craeeua e kr

6z6nzorpa$cra crpaBKa 3a r{HTrapaHnflTa. Orxpuru ca 20 lqlzrrvpalavrfl. Ha 10 uy6ruEKallur.

[[ecr or r\LrrtrpaHnflTa ca B crarr4u or qyxAecrpaHHu aBTopr,r, uy6nzrcynanu B

MexAyHapoAHu v3AaHkTs. c perIeH3eHTCKH anapar. [oxyl,reurraTe rro HafrHor43cneAoBareJrcKara

pa6ora ca oSopvreHr4 crropeA ycraHoBeHr4Te r43r{cKBaHnf, .

2. fiaruruw 3a KaHAr{ilara

fuaua Eaxaroea e poAeHa ua 18.12.1975 r. Ilpes 1,994 r. 3aBbprrrna llrpna aurruficra

e3raKoBa rr,rMHa3rz.rr e CoQrar. Crulara roAr4Ha e npr4era 3a cryAeHTKa B lleAarorullecKl4f,

@axynrer Ha CoSuficrux yHraBepclrrer rro cnequ€urHocr fle4arorura Ha AeBr{aHTHoro
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поведение. През 1996 г. започва да следва по втора специалност арабски език и 

литература във Факултета по класически и нови филологии към същия университет и 

се дипломира като специалист по арабски език и литература. От 2000 до 2005 е 

докторант по социална психология в Института по психология на БАН. Защитава 

дисертация и получава образователната и научна степен ДОКТОР. От 2005 работи 

като научен сътрудник в Института по психология на БАН, а от 2010 досега – като 

главен асистент в ИИНЧ. Наред с това от 2013 до 2015 г. е била преподавател в 

Европейския политехнически университет, Перник. Като научен сътрудник, гл. ас. и 

преподавател извършва интензивна научно-изследователска дейност, разработва 

проекти и е била ръководител или изпълнител в седем национални и международни 

проекта. Участвала е в научни конференции и международни семинари. Непрекъснато 

повишава квалификацията си в различни области на психологията и социалната 

практика, като се включва в разнообразни обучителни курсове и програми. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

 В колективната монография на английски език (1.1 от списъка на публикациите) 

са представени резултатите от социално психологическо изследване в 17 европейски 

държави по проблемите, свързани с представите на социалните и политическите 

субекти за многообразието на  малцинствени и миграционни политики и нагласите им 

към тях. Въз основа на данни, събрани чрез 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, както и въз основа на институционална информация са анализирани и 

обобщени разбиранията и очакванията на изследваните лица за устройството, 

управлението и разширяването на ЕС, очакванията им за бъдещето на малцинствените 

и миграционните политики, както и относно политиките за гражданство, свобода на 

движение и мобилност. Като резултат от задълбочения анализ на емпиричните данни 

се определя приносът на изследваните социални и политически субекти за изграждане 

на общоевропейска публична сфера, като се посочва и аргументира кои от тях 

допринасят в по-ниска или по-висока степен за формирането на европейски 

комуникационни пространства.  
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 Втората монография (1.2 от списъка) е посветена на проблемите, свързани с 

щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие, представите на 

хората за тях и съответствието на тези представи със смисловото съдържание на 

теоретичните конструкти. Въз основа на собствени количествени и качествени 

изследвания авторите са задали обема и съдържанието на семантичните полета на 

щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие. Те са обогатили 

теоретичните модели с оригинален теоретичен конструкт „локус на стимулите“ за 

щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие, като са изследвали 

връзката му с равнищата на преживяно щастие, удовлетвореност от живота и психично 

благополучие. Въз основа на задълбочените изследвания на тези теоретични конструкти и 

операционните им аналози авторите стигат до извода, че щастието, удовлетвореността 

от живота и психичното благополучие се определят от различни фактори с различна 

локализация. Особено интересни са изводите им, че „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).“ Резултатите от изследванията по тези проблеми са с висока степен на 

значимост и обогатяват съответните теории както с нови теоретични конструкти , така 

и с нови данни за националната ни култура, анализирани в кроскултурна перспектива. 

Двете монографии обобщават в голяма степен изследванията на авторката, 

представени и в публикуваните статии. Тези изследвания могат да се отнесат към три 

проблемни области и тематични направления: 1. Психично благополучие - щастие и 

удовлетвореност от живота (4.4, 4.5, 4.10, 5.3, 5.4, 5.9); 2. Медийна/междуличностна 

комуникация и идентичност (2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.5) и 3. Етно-

национално многообразие и междугрупови нагласи (2.2, 4.9, 4.11, 4.12, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10). 

Най-съществените характеристики на изследванията, представени в публикуваните 

статии, са както следва. Те са планирани и проведени при спазване на съвременната 

методология на психологическите изследвания. В тях много добре са хармонизирани 

теоретичните постановки с резултатите от анализа на данните, събрани с адекватни 

методи. За целите на изследванията теоретичните конструкти са операционализирани до 

равнището на процедури за измерване и на конкретни поведенчески прояви, които са 

достъпни за преки наблюдения. При това авторката е проявила голямо старание да 
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запазва колкото може по-пълно теоретичното съдържание на конструктите, които 

подлага на  операционализация. Повечето статии са публикувани в престижни научни 

издания с рецензентски апарат, а някои от тях са публикувани в научни списания с 

импакт фактор/ранг (ISI IF, SJR). В този смисъл те напълно отговарят на изискванията за 

академични публикации. 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

 Като преподавател в Европейския политехнически университет, Перник Диана 

Бакалова е разработвала програми и е провеждала обучение по учебни дисциплини, 

включени в бакалавърската и магистърската програма по психология (Психология и 

практика, Маркетинг и реклама, Икономическа психология, Групова динамика). Тя е 

изпълнявала всички съществени компоненти на учебно-педагогическата дейност, като 

провеждане на лекционни и семинарни занятия и изпити, подготовка на учебни и 

изпитни материали, подпомагане самостоятелната подготовка на студентите. Всичко това 

е показател за професионалното отношение на Диана Бакалова към учебно-

педагогическата дейност.  

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

 Справката на Диана Бакалова за научните и научно-приложните приноси 

отговарят напълно на реалните й научни постижения. 

 Сред най-съществените й научни приноси бих посочил въвеждането на 

конструкта „локус на стимулите (вътрешен/външен)“ в теорията за щастието, 

удовлетвореността от живота и психичното благополучие. Тази иновация не само 

обогатява теорията с едно ново понятие, но разширява възможностите й за 

експериментална проверка, защото въведеният конструкт осигурява по-добра 

операционализация и измерване на комплексните и абстрактни конструкти за щастие, 

удовлетвореност от живота и психично благополучие. Освен това чрез него по-добре 

могат да се изясняват механизмите на щастието, удовлетвореността от живота и 

психичното благополучие и условията за поддържането им на високи равнища.  

 Друг принос, който обогатява научните модели и теории е предложената 

„концептуална рамка за изследване на виртуалната идентичност не като алтернативна, а 

като компонент от общата психосоциална идентичност на интернет потребителя във 
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връзка с ключовата роля на виртуалната комуникация за цялостното изграждане и 

поддържане на идентичността.“ 

 Получени са нови знания за динамиката на междуетническите нагласи на лица с 

българска, турска и ромска етническа самоидентификация. 

 Към научно-приложните приноси мога да отнеса конструирания оригинален 

въпросник и модел на полуструктурирано интервю за изследване на междуетнически 

нагласи. 

6. Бележки и препоръки 

Нямам критични бележки по отношение на използваната изследователска 

методология, теоретичните постановки на изследванията, анализите и обобщенията на 

емпиричните данни и литературната осведоменост на кандидатката. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение ще обобщя, че кандидатката е представила научни публикации, 

които отразяват изследвания, планирани и проведени в съответствие с основните 

положения на изследователската методология в съвременната психология. 

Теоретичните модели за психичното благополучие са обогатени с нови конструкти, 

чиято продуктивност е доказана чрез оригиналните изследвания на авторката. 

Конструиран е оригинален въпросник за измерване на междуетнически нагласи, което 

разширява възможностите за изследването им в кроскултурна перспектива. 

 Въз основа на високите си положителни оценки за научно-изследователската 

дейност на кандидатката и оригиналните резултати от конкретните й изследвания на 

психичното благополучие, етноидентичността и медийната/междуличностна комуникация 

и идентичност препоръчвам на уважаемото Научно жури да предложи на Научния 

съвет към Института за изследване на населението и човека при БАН да избере гл. ас. 

д-р Диана Иванова Бакалова да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално 

направление 3.2. Психология (Социална психология).  

 

София 18 юни 2016 г.                Изготвил становището: .............................. 

            (проф. д-р Енчо Герганов) 
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