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no rpyAoBere Ha AorI. a-p frorarAa KoncraHTr.rHoBa 3orpa(fona 3a yrracrr4e B KoHKypc 3a
aKaAeMI'IgHara Anr,xHocr ,,upoSecop"; o6nacr Ha B[rclre o6pa:onallue 3. Coqraa-tnu,
crorIaHcKI'I u npaBHI4 HayKI4; npo$ecuonanHo HanpaBJreHr{e 3.2 flcuxonora, /CouuanHa
ncnxororu-s/, o6lnen n ,,,{rpxaneH BecrHr{K" or 1 .04.2016 r.

Peqen:enr: Llsan Tones fluuurpon, npo(pecop, AoKTop Ha rrcr.rxoJrorr{rrecKr.rre HayKr4,

xoHop)tsaH nperloAaBareJl K:bM Kare4para no o6rqa, eKcrrepI,IMeHTanHa r.r reHerllqHa
IlcllxoJlorHflnpv @znoco$cxra $arynrer na CY,,CB. Kruuenr Oxpn4cxz'o

B o6seeHIa, KoHKypc ilotaula 3orpaSona yqacrBa ctc 3Harrr{TeJreH 6pofi nayunu
ny6nur<aquu. Cpe4 Tqx ca ABe caMocro.,rreJrHr.r uonorpa(prEu l"ArpecuBHocrra na 6urapraua
B ycnoBl{flTa Ha flpexog" l200ll;,,Pasnoo6pa3[ero or corlrraJrHorrcuxoJrotrrqHa rrepcneKrflsa'.
12016l; Tplr KHI'IruI B cbaBTopcrBo, eAHa or Korzro Ha aHrn[ficKr.r e3r{K. Bne.rarrseau e 6poflT
Ha crarl'IllTe 14 cryAllure /o6Uo 431, nylrruKyBaHr.r caMocro-sreJrHo r4nr4 B o:baBTopcrBo B
Lr34amvrfl c r4MrraKT $axrop, a pe$epapalrr vt r4HAeKcHpaHil Hayr:rrtu crrurcalvrs. u c6opuuqu.
He lo-ltalKo ca z uefinure yqacrufl c roKnaAr{ Ha aBTopr4TerHrz MexAyHapoAHr4 (popyrrara n
pa3nI4qHI4 crpaHl4. TeMaru.Iuo re HaMI,Ipar orpaxeHr.re B MoHotpa$r.rrare u c6opuuqvrre, a
H.f,KoI{ or rsx r.rnlocrpl{par cbrpyAHr,rtrecrBo fi c samu u qyxAecrpaHHr,r KoJreru. Tosa
MHoxecrBo or ny6mlxar\krv caMara aBTopKa pa3rrpe.4en.f, B ner reMarr.rqHr,r HanpaBneHr.rs
/rouro Hflv,a la npl,IBexraMe/, raro Bc{Ko erHo or rflx e npeAcraBeHo rrpe3 pa3nI4qHH
ny6rulxaquu B lu6tuorpa$cxara clpaBKa, KaKTo 14 rro Bcf,Ko eAHo or r.f,x rfl rr3BexAa no-
3Haqr{Mr4Te cr4 pe3ynrarrr, orpa3eH}r B rir3r.rcKyeMara cnpaBKa 3a [pr,rHocrrre.

Monorpa$r,rara ,rArpecrrBnocrra na 6rrraprrua B ycJroBrrsra Ha upexogoo l200ll e
pe3ynrar, or eAHa crpaHa, Ha saAsr6o.reu reoperr,rveH aHaJrr.I3 Ha arpecr,rBHocrra,
I4Hrepnperupaua B pycnoro Ha orAenHure HayrrH[ rrapaAr4rMr4 /(fzloco$cxra,
coqlroJrolvqecKl,Ll lcnxoJloruuecxu/, Ho, or Apyra crpaHa, T, e cneAcrnr.re nafi-seqe Ha
rIpoBeAeH[I eMnI4ppIrIHI4 LI3cJIeABaHr.r, [pe3 [ep]roAa 1990-1998, AaHHare or Korrro ca
upo(fecuonilJlHo aHilnLrcupalnkt LI l4HTeplperr4paHr4. flpenrrcrnana, or eAHa crpaga, or
rlepl4nerlzl4Te Ha rlpexoAHlafl rreplroA /uorurruecxu u coq[anHo-r.rKoHoMr,rqecKrr,
aKceoJlolIaqecxlz H flcplxoJIornuecrcra/, pr, cblrreBpeMeHHo, [o.q6yN.uana u oKypaxaBaHa or
uero, frolasla 3orpa$ona npeAnpueMa cBor4Te eMlupurrHu r,r3cneABaHus. Ar1a|Jlu3br Ha
IIHTepaTypHI4 IZ3TOqHIIIII, TpeTupatIII{ arpecrzBHoTo noBeAeHr.re B aHAr4Br,rAyaJreH, rpynoB H

coquaneH nrau /(Dpofi4, @porra, BanAypa, AonapA, Munrp, Eepxonzrq, 3uu6apgo, Olyeyc,
Kaupapa, Aptuctu, TeAecrcz I,I TexHI4 rrocneAoBareru/, uoxasBa, qe aBTopKara rptrBa or
I'IHTepnpera\uu Ha arpecl{BHocrra c 6uolorugatopcKl{ npr4Bryc, 3a [a ce cbcpeAoror{}r
Bbpxy 6uxefinuopucrl{qHure, orrb,4ero r,r MexaHr.r3Mbr Ha rroApaxaHaero r.r HayqaBaHero, a
HaKparI, I'I KbM IIO-HOBI4, cbBpeMeHHI,I Bb3rJIeAr,r. Ha ra:u 6asa tg Lr3Brwra ocHoBHr4Te HacoKr.r
B H3cne.4BalJuflTa Ha afpeclrflTa'. flpexoAa or LrHLuBla!yaIr]F^kr KbM coUI4anHIz ueirttu
rIporBneHI'Ix /c. 10-118, orxrgero I{ pa3rnexAaHero fi xaro MexlynuqHocreg Seuoueu;
HeIas6eNuI,Ire ,,perpo" Bb3tne.4l4 crlprMo He.g; pa3HoBr{AHocrI4Te B corIr4iIJIHIare
n:azltoAeficrBlls u, paslupa ce, ilJlTepHarr.rBHrrre rroAxoAr.r /Te4ecxu, frpr"ru v [p., c. l]-
22t.



Взискателно проведеният теоретичен анализ позволява на Йоланда Зографова да 
предложи една добре обоснована теоретична постановка на собствените си емпирични 
изследвания, да изведе съответните хипотези и да подбере адекватен на тяхната 
проверка методически инструментариум. Тези свои изследвания тя провежда с 
утвърдени, доказали диагностичната си валидност методики /Бъс и Дърки, Капрара и 
сътрудници, Ръсел/ и конструира сама свой въпросник върху достатъчен брой 
изследвани лица от различни възрастови групи /юноши, младежи, зрели хора/, 
проявяващи разновидности на индивидуално и групово агресивно поведение. Данните, 
получени с тези методики по посока на проверяваните хипотези /с. 38/ са надлежно 
обработени с математико-статистически средства и богато илюстрирани /с. 45–54/. 
Специално внимание е отделено на динамиката на агресивността, съпътстваща прехода 
в страната ни, като се потвърждават предположенията на авторката за влиянието на 
редица стресогенни фактори /загуба на работа и продължителна безработица, 
информационна несигурност, емоционална нестабилност и тревожност в семейството, 
референтните групи и в обществото като цяло /с. 55-63/. В изследването от 1992-93 г. 
авторката основателно се съсредоточава върху новото за нашата действителност 
явление – безработицата, в качеството й на фактор на агресивно поведение при 30-45-
годишни българи, разпространяващо и увеличаващо се от по-млади към по-зрели хора, 
останали без работа /Таблица 12, с. 69/. Търсят се също връзки между агресивността и 
редица личностни черти при безработни и работещи хора. На практика са проследени и 
психометричните характеристики на използваните методически средства. Последното 
нейно емпирично изследване на междуличностната агресия датира от 1998 г. и визира 
отражението й в представите на лица на същата и малко над изследваната вече възраст. 
Проверява се влиянието на редица фактори /пол и възраст, образователен ценз, 
социална-класова идентичност, партийна принадлежност и др. / с. 74-81/. Констатирани 
са сложни влияния и взаимовръзки между личностни и социални детерминанти, както и 
взаимно приписване на причинността и на вината. 

Този труд на Йоланда Зографова завършва с опит, придобит в резултат на 
теоретичните анализи на литературни източници и анализите на получената богата 
емпирична информация от нашата родна действителност /което за нас е по-важно, тъй 
като именно тя трябва да бъде постоянно и експертно рефлексирана/, да се акцентират 
новите виждания в теоретичните интерпретации на агресивността и да се направят 
съответните избори между тях /с. 82-86/. Проследяват се широко разпространените 
колективни представи за агресията и насилието, обстоятелствено конкретизирани и 
раздухвани чрез желанията за „наказване на виновниците за кризата в България“ /с. 87/. 
Господстващи са те и в транслирането на агресивни проявления от страна на медиите / 
Таблица 20, с. 89/, като за „най-агресивен капан за информация се сочат вестниците“. С 
други думи, от задължението си да бъдат „социални хигиенисти“ медиите са се 
превърнали в „замърсители“ на социалната среда и безотговорно тиражират образци на 
насилие и агресивност, често заимствани от техни фенове, особено от подрастващата 
генерация, подражаващи на своите „авторитетни идоли“. Специално внимание 
авторката отделя на „институциализираното насилие“, като имаме предвид 
„олигархичното и криминалистично“ господство в икономическата сфера, а оттам и 



отвъд, не само в медийната среда /с. 100-102/. Не са пропуснати и проявленията на 
враждебност между отделните етнически общности у нас, преобладаващите 
стереотипи, предразсъдъци и стигматизацията, битуващи сред техни представители /с. 
1054-108/. В заключението към труда авторката синтезира основните резултати от 
проведените теоретични и емпирични анализи на интересуващата я проблематика, като 
на преден план излизат депривиращите и фрустриращите социално-икономически 
условия в страната, пораждащи агресивността на хората, както и нарастването на 
страха им от нея /с. с.110-111/.  

Споделяме самооценката на авторката за по-важните резултати с приносен 
характер в тази област и най-вече строго научната регистрация на агресивни 
проявления през периода 1990-1998 г., както и създаването на свои и адаптирането на 
чужди методически инструменти. Текстът е съдържателен и богато информативен, 
четивен и достъпен, с премерени заключения и изводи, произтичащи от добитата 
фактология. Две кратки отклонения. Първо, агресията, според последните 
кроскултурни изследвания, се признава като една от редицата „универсалии“ в 
поведението на живата материя като цяло, в това число и при нейния висш продукт – 
човека; и поради това, според нас, само полипарадигмалната стратегия на изследването 
й ще ни доближи до същността на тази универсалия. Второ, преходният период, според 
нас, продължава и днес и ще  „битува“ с трудно предсказуема продължителност. Но той 
е предоставил на Йоланда Зографова и ще продължи да предоставя една истинска 
„естествена лаборатория“ за социално-психологически изследвания не само на 
агресивността, но и на други явления, като имаме предвид рецидивиращата все още 
„социална психопатология“ в нашето общество и държава. 

В монографията „Разнообразието от социалнопсихологична перспектива“ 

/2016/ , както и в свързаните с нея студии, статии и доклади, Йоланда Зографова 
изследва един много актуален проблем, полифоничната научна интерпретация на който 
е отдавнашна и продължава и до днес, а политическата – остра и на места екстремна. 
Става дума за съжителството на представители на различни народи и култури в 
локален, регионален и глобален план. Принадлежим към тези, които не споделят 
мнението, че „мултикултурализмът се е провалил“ и че дори е „предизвикал 
сегрегация“ /с. 11/. Разочарованието на политиците е понятно, но задачата на науката е 
да търси оптимални и дългосрочни решения на проблемите, които да предложи на 
политиците за изпълнение. А не обратното – те да ги създават поради неразбиране или 
по чужда воля. Като се опира на теориите на Тажфел за социалната идентичност и на 
Търнър за себекатегоризацията, авторката ни привлича вниманието към 
междукултурните отношения и динамиката на идентичности /Андерсън/ в условията на 
все по увеличаващото се разнообразие от народи и нации, дори в пределите на една и 
съща държава; определя понятията за национална и етническа идентичност, 
патриотизъм и национализъм, като и различните стратегии на съвместно съжителство 
/акултурация или дискултурация с техните производни.  

Новата парадигма в тази област, предизвикана от „ разочарованието…от 
идеологията и политиката на мултикултурализма“/с. 39/ и тиражирана под названието 



„парадигма на разнообразието“, отразява предимно северноамериканската 
действителност, но споделяме мнението на Йоланда Зографова, че този модел може да 
е „релевантен на реалиите на плуралистичните общества“, че това е „проект в 
развитие“ /с.40/. Иначе, според нас, разликата е по-скоро „терминологична“, отколкото 
„семантична“. Например, твърденията на Вон и Дитълман /2010/ буквално повтарят 
написаното още от Ю. Хабермас в критиката си към мултикултурализма от позициите 
на либерализма. Аналогични ретроспекции навяват и разсъжденията за „ко-другостта“ 
на Сикакан, забелязани от авторката, визираща фундаментален труд на Дж. Мийд/ да не 
припомняме други автори на тема взаимно конструиране на „Аз и/от Другите“ и затова 
пледира към обединяване на моделите на Плаут и Сикакан /с. 51/. Уважени са и  
изследванията на К. Байчинска върху ценностните ориентации и динамиката на 
ценностния модел на младите хора у нас към „западноевропейския“ /с. 44/. Също 
смятаме, че личният опит в мултикултурна среда е важен фактор срещу 
стигматизацията на представители на други народи и култури, но примерът на Marotta 
/2002/ за „евреите, преминали от чужденец през „друг“ до един от нас“ и че те в наши 
дни „губят своята отличителност“, приведен като илюстрация на крачката от  
разбирането на модерността към това на постмодерността, за нас не е убедителен. 
Народите със стара и непрекъсната история на миграция /евреи, арменци и др./ 
продължават и днес да съхраняват своята „отличителност“, а и определено смятаме, че 
стремежът към „универсалност“ не трябва да нанася ущърб на стремежа към 
отстояване на своята „уникалност“. 

За много ценни и полезни за българския читател намираме резултатите от редица 
„ЕСИ“, участие в които има и Йоланда Зографова и на които тя прави коментар. Не 
случайно ги намираме и в справката за приносите и ги споделяме /с.3/. Те са намерили 
отражение и в други нейни публикации, посветени на нагласите към имигрантите в 
европейските страни, сред които и България /Диаграми 1-7, с. 61-70/.  Адаптирани са и 
скали за измерване на социалните дистанции при представители на различните етноси 
у нас. Запознавайки се с тези данни, няма как да не се съгласим, че „ценностните 
ориентации и стереотипите са от най-бавно променящите се феномени“ /с. 59/, както и 
с това, че „толерантността спрямо имигрантите“ /с. 72/ е една от най-хуманните и 
правилни стратегии на поведение, която следва постоянно да се култивира у хората. 
Идеята за „депровинциализацията“ /с. 75/ и радетелите за „обща групова идентичност“ 
заслужава отделно и по-задълбочено внимание. Нейни предшественици, при това 
психоисторици, отдавна са доказали, че „наличието на външните „те“ и 
противопоставянето с „тях“ води не само до разграничаване и утвърждаване на 
„своите“ отличия и различия, т.е. на своята общност, но и да изкристализиране на 
своята самобитност, т.е. на „ние“. Така че бинарната опозиция „Аз и Другите“ е 
необходима вътрешна предпоставка/при това в индивидуален и филогенетичен план/ за 
познание както на другите, така и за самоосъзнаване. Не случайно Б.Ф. Поршнев /1979/ 
напомня: „В археологията и етнографията няма култура в единствено число – има 
съотношение на култури“. Като пренася параметрите на анализ от европейските 
изследвания спрямо родната действителност, Йоланда Зографова цели да разбере каква 
идентичност е по-близка на българи, турци, роми и др. у нас – „надобщностна, 



национална или европейска“ идентичност /Таблици 5- 6, с. 89-90/. В съавторство с 
български и швейцарски колеги са конструирани въпросник и полуструктурирано 
интервю, с помощта на които са получени много данни, но главното в тях, според нас, 
че те са априори предвидими, което не скрива и самата авторка /с. 88/, но „база“ за 
„депровинциализиране“, според нея, има /с.101/. Представените автори боравят с нова 
и различна терминология, но не така убедителни са техните концептуализации в тази 
област. Например, до какво ще доведе „модела за обща групова“ или „комплексна“ 
идентичност на „конструктивистите“ и др. , както и този за „множествените социални 
идентичности“…, но „без расови и етнически принадлежности“ /с. 103, 113, 137-138/,  
предстои да видят бъдещите поколения. Струва ни се, че посочените по-горе модели, 
както и тези за „реконструкция на етническите идентичности, намалявайки тяхната 
социална очевидност, без да се елиминира тяхната личностна значимост“ /Пътман/, а 
така също критиката на „есенциализма“, т.е. на „фиксираните идентичности“ и др. /с. 
127-130/ изискват, според нас, далеч по-плуралистични /философски, социално-правни, 
културологични, аксиологически и психологически/ анализи и правомерни от тях 
заключения, а на тяхна база – работещи социални практики. Иначе статистическите 
констатации ще продължават да преобладават над концептуализациите. С други думи, 
данните от статистиката се нуждаят от по-задълбочена каузална интерпретация, както и 
от по-често срещана критично-конструктивна намеса на авторката. Примери за такива 
има, но те не са достатъчни. Иначе, ако вземем за илюстрация данните за по-ниското 
равнище на междуличностно доверие на източноевропейските граждани в сравнение с 
западноевропейските; за скептицизма спрямо „европейската идентичност“ и, особено, 
за „значимо по-позитивните нагласи“ на „българите към Европейската общност“, ще 
излезе , че сме станали по-големи „католици“, ако не от папата, то поне от испанците, 
унгарците, чехите и др. 

На всички ни е известно, че отдавна тече процес на глобализация, но неотдавна и 
процесът на „обратна глобализация“ потече като пълноводен поток, който стресна цяла 
Европа. Наред с унифициращата глобализация, налице е и процес на търсене и 
отстояване, на утвърждаване на своята самобитност и своеобразие, доказателства на 
което са разпадналите се редица държави /предимно от соцлагера/ по етнокултурен  и 
национален признак. Стремеж към подобна стратегия се наблюдава и в Западна Европа 
/Испания, Великобритания/. По такъв именно признак държави са се разпадали и 
разпадат не само в миналото и днес, но ще се разпадат и в бъдеще, при това по всички 
четири посоки на света. Така че, според нас, картината е далеч по-сложна и 
нееднозначна, процесите в нея никак не са еднопосочни. Отделно и не по-малко важно 
е следното: по чия воля и по чии сценарии това ще става – собствени или чужди. 
Примери за това има още от древността, та чак до наши дни. 

На базата на гореизложеното в заключение ще подчертаем, че богатата и 
качествена изследователска, а така също и публикационна, активност на Йоланда 
Зографова не подлежат на съмнение. За това свидетелстват и многобройните 
позовавания от страна на наши и чужди колеги, както и разностранното 
сътрудничество с тях. Да не пренебрегваме и нейната дейност като член на 



редколегията на основните наши психологически списания; на научни съвети, а така 
също работата й като дългогодишен и уважаван ръководител на научни секции в своя 
институт. Академичната длъжност „професор“ предполага и успешна преподавателска 
дейност, която тя също има в различни наши университети и по различни учебни 
дисциплини. Ето защо с пълна убеденост си позволяваме да препоръчаме на членовете 
на научното жури да подкрепим с положителен вот усилията на Йоланда Зографова, 
като я предложим за удостояване с тази академична длъжност, която тя без съмнение 
заслужава. 

28.06.2016                                                              Иван Димитров 
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