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РЕЦЕНЗИЯ 
 

От проф. дпсн Пламен Петров Калчев 
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 
 
 
Рецензията е част е част от процедурата на конкурс за професор по професи-

онално направление 3.2. Психология – Социална психология, в департамент „Пси-

хология” при Института за изследване на населението и човека – БАН, обявен в ДВ 

бр. бр. 26/01.04.2016 г. Разработено е на основание на разпоредбата на чл. 27, ал. 1 

на Закона за развитието на академичния състав и на чл. 61, ал. 1 от Правилника за 

неговото прилагане. 

В горепосочения конкурс участва като единствен кандидат доц. д-р Йоланда 

Константинова Зографова. Тя е придобила образователната и научна степен "док-

тор" през 1984 г. (в Институт по психология – БАН). От 1995 г. заема академична 

длъжност "доцент по социална психология" в Институт по психология (от 2010 г. – 

Институт за изследване на населението и човека при БАН). От 2004 г. последовател-

но е ръководител на секция „Социална психология" и секция "Социална, трудова и 

организационна психология" (от 2016 г. „Социална, трудова и консултативна психо-

логия“, ИИНЧ – БАН) 

За рецензиране в рамките на конкурса доц. Йоланда Зографова е представи-

ла 3 монографии – две самостоятелни на български език и една колективна, на анг-

лийски език, един практически наръчник (в съавторство), един сборник научни ста-

тии (съставителство) и 43 научни студии и статии в реферирани списания и сборни-

ци, 2 от които в списания с импакт фактор. 15 от статиите са на английски език. От 

посочените студии и статии 30 са самостоятелни, 13 – в съавторство, в 5 които доц. 

Зографова е първи автор. Посочените трудове са намерили отражение в 91 цитира-

ния в научни публикации на български и английски език. 

За рецензирания период кандидатът е участвал в шест проекта (два между-

народни и четири – български), в четири от които е бил ръководител. 

Тематично представените публикации могат да се обединят в пет области: 

(1) агресивността в условията на социални промени и преход; (2) етнонационално и 

културно разнообразие; социална идентичност и междугрупови отношения, нагласи 
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към имигранти; (3) междуетнически отношения и стереотипи; (4) разнообразие, 

граждански нагласи, медийни отражения и публична сфера; (5) приложни аспекти 

на развитие на социалнопсихологичното познание. 

(1) В първата тематична област централно място заема самостоятелното мо-

нографично изследване Агресивността на българина в условията на преход 

(2001). С.: Академично изд-во „Проф. Марин Дринов”. От една страна, монография-

та задава теоретичната рамка и емпиричните подходи за анализ, а от друга – полу-

чените резултати са послужили като основа за значителен брой по-късни проучва-

ния (отразени в 12 публикации), които разширяват проблематиката, чрез въвеждане 

на нови конструкти и инструменти за оценка. 

В първа глава авторът систематизира 7 основни тенденции при оценката на 

агресивността. Още на този етап проличава интересът към анализа на агресивността 

на групово равнище – оценка на агресията и насилието като социалнопсихични фе-

номени. Съответно несъвпадението в проявата на нагласите и поведението на ин-

дивидуално и групово равнище обоснова нова перспектива в детерминацията и фе-

номенологията на агресивността. Към емпиричната проверка на подобна теза авто-

рът се връща многократно и в по-късните си проучвания. За основната задача на 

труда – оценка на агресивността в контекста на социалната промяна у нас, кандида-

тът е използвал широк набор от инструменти за агресивност, враждебност, злопа-

метност, толерантност към насилието, за междуличностни отношения и нагласи към 

политическа, журналистическа и икономическа агресия. (Не е необходимо посоче-

ните скали да бъдат представени в детайли, тъй като преобладаващата част от тях са 

придобили популярност у нас и като резултат от данните, получени от автора.) 

Специален интерес сред резултатите представляват промените в агресив-

ността в условията на прехода, в частност детерминацията на променливи от типа 

„враждебна агресия“ и „страх от насилие“, като в този случай регресионните моде-

ли демонстрират добри обяснителни възможности. В контекста на получените ре-

зултати се дискутират и връзките между политическата ориентация и агресивността. 

Апробираният в първото изследване инструментариум последователно е използван 

за оценка на агресивното поведение в по-широк контекст:  при безработни, прогно-

зиране на „публичната агресия“ (приписвана агресия на политици, журналисти, 

бизнесмени). 
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В заключителната част авторът очертава перспективите на теорията за агре-

сивността, включително колективните представи за агресивността и насилието, и 

връзката между толерантността към агресивните прояви не само с реализираната 

всекидневна агресия, но и с възприетата политическа агресия. Посоченият цикъл на 

изследвания се допълва с анализ на междуетнически стереотипи и междуетническа 

толерантност, като се изтъкват спецификите на нагласите на даден етнос спрямо 

собствената и чуждата общност. Доминиращият инструментален характер на наси-

лието се съчетава с нарастващ страх от насилие, чийто градиент  е по-висок от този 

на самото насилие, т.е. страхът се превръща в постоянен елемент от социалнопси-

хичното състояние на човека, а заплахата от насилие става част от социалнопсихич-

ната атмосфера на обществото; това на свой ред повишава масовата готовност за 

агресия (с. 111).  

В рамките на посочената тематична област са проведени значителен брой 

по-късни изследвания, изводите от които са обобщени в студията Проблемът за 

агресивността – развитие на концептуалната сфера и възможности за разши-

рение (2008). Акцентът е върху социалнопсихологични концепции за същността на 

агресивността, разглеждана на две основни нива – индивидуално и социално-

групово. Това на свой ред позволява да се разграничи динамиката на агресивните 

прояви: за личността важните детерминанти се базират на личностовата структура и 

социалната ситуация, за масовите субекти – социални групи или множества от хора, 

причините се коренят в спецификата на агресивността като масов (надиндивидуа-

лен) феномен. Като механизми, действащи и на двете равнища, се анализира нару-

шаването на социални принципи и норми. Резултатите позволяват да се обоснове 

принципно разширение на съвременните възгледи за агресивността по посока на 

социално-груповите и надиндивидуални прояви. Авторът защитава позицията, че 

най-важният фактор за разпространяването на агресивността на колективно ниво е 

толерантността към нарушаването на социални норми. Основна роля играят не ин-

дивидуални различия или личностови променливи (като агресивност, отмъстител-

ност и пр.), а общата, изразена на социално-групово равнище толерантност към на-

силието. 

Тази линия на анализ е продължена в останалите публикации от цикъла, с 

обсъждане на социализиращите фактори в детска и юношеска възраст, механизми-
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те на влияние на социалните норми и стандарти, вкл. факторите, опосредстващи ус-

вояването на нормите на микроравнище, в семейството 

Относително обособен проблем представляват въпросите на национализма: 

разликите между национализъм и патриотизъм се дискутира от позицията за наци-

онализма като форма на идентичност и на култура, като привързаност към нацията с 

цел нейния просперитет и сигурност. Съгласно получените от автора резултати, ма-

кар че отсъстват преки връзки между национализма и агресивността, данните по-

казват, че провоенните нагласи са зависими както от национализма, така и от меж-

дуличностната агресивност. 

(2) Централно място във втората тематична област: етнонационално и кул-

турно разнообразие; социална идентичност и междугрупови отношения, нагласи 

към имигранти, заема самостоятелното монографично изследване Разнообразието 

от социалнопсихологична перспектива. (2016). Изведен е общ модел от гледна 

точка на „парадигма на разнообразието“, развитието на нагласите към разнообра-

зие и механизмите за приемането на етнонационалното и културноразличното. Ем-

пиричното изследване сравнява междуетническите отношения у нас и в 

междукултурен контекст. Резултатите се базират на метаанализ на данни от няколко 

кръга на Европейското социално изследване (ЕСИ), и на Евробарометър, проведени 

в рамките на Европейския съюз. 

В теоретичната част се дискутира спецификата на националната и етническа-

та идентичност и национализма. Анализът на националната идентичност и връзките 

й с широк кръг фактори се базира на теорията за социалната идентичност (Тажфел) 

и нейното развитие в теорията за себекатегоризацията (Търнър). Една от интригу-

ващите хипотези е свързана с т.н. етническа асиметрия (наличие на по-слаба връзка 

между национализма и етническа идентичност при малцинствата, в сравнение с 

мнозинствата), която потенциално води и до по-висока толерантност от страна на 

малцинствата спрямо външни групи. Паралелно са проверени и очакваните ефекти 

на потенциални модератори на етническата асиметрия, свързани с равнището на 

развитие на страната, степента на етническо и културно разнообразие и социоико-

номическото неравенство. 

Важни измерения на нагласите към разнообразието са нагласите към имиг-

ранти в европейските страни в междукултурен контекст. Характерни за България са 
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доста високите стойности на ценностната ориентация за значимостта на помощ за 

другите, но и по-ниските равнища, в сравнение с останалите европейски страни, по 

реалната взаимопомощ във всекидневието. Дискутират се общата групова иден-

тичност и „депровинциализацията“ (разширяване на кръгозора и освобождаване от 

прекалена обвързаност със своята група и нейните културни норми, под влияние 

положителния житейски опит от контактите с „другите“). 

Данните от изследване на междугруповите етнически отношения, в рамките 

на проект, финансиран по Българо-швейцарска програма,  показват значими разли-

ки при етносите у нас според подкрепата на мултикуртурни права, в частност налице 

са отрицателни тенденции на нежелание от страна на българите да подкрепят мул-

тикултурните права на малцинствата, което свидетелства за амбивалентност в меж-

дугруповите нагласи. От друга страна, изводите идентифицират трайна тенденция 

към приемане на колективната евроидентичност, паралелно с националната иден-

тичност. Макар и изразени в различно съотношение при различните нации, расти 

броят на гражданите и в европейските страни и у нас, които виждат себе си  в комп-

лексността от двете идентичности; в частност 47,6% от българите са избрали за себе 

си в близко бъдеще само визията за национална идентичност, но 41,2% виждат себе 

си и като българи и като европейци. 

Принципно значение имат изводите, че на индивидуално равнище, етничес-

ката 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 – подкрепа, която е особено висока 

в области, характеризиращи се с етническо многообразие (в области с висок относи-

телен дял както на български турци, така и на роми).  

Без съмнение динамиката на междугруповите отношения в България е осо-

бено актуален проблем в контекста на интеграционните процеси. Затова анализът 

на социалнопсихологически аспекти на отношенията между трите най-големи етни-

чески общности в страната – българи, турци и роми, детерминацията на индивиду-

ални и нормативни междуетнически нагласи и моделите на акултурация, получени 

в представителни за страната изследвания имат и директно практическо приложе-

ние. 
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(3) Изследванията в третата тематична област: междуетнически отношения, 

стереотипи, социални дистанции етнонационално и културно разнообразие, е съ-

държателно близко до втората посочена област. Представен е анализ на рядко дис-

кутиран в научната литература проблем за баланса между етническата и национал-

ната идентичност. Използвани са  данни за 15 европейски страни по време на 2 кръ-

га на Европейското социално изследване. Резултатите показват, че представителите 

на малцинства са с по-положителни нагласи спрямо  ролята на имигрантите върху 

културата, икономиката и общо върху живота в страната. Обяснението на данните се 

свързва отново с хипотезата за асиметрия между национална и етническа идентич-

ност, като при малцинствата връзката е по-слаба в сравнение с мнозинствата. Съ-

щевременно резултатите подкрепят изходните хипотези относно етноцентризма и 

вътрешногрупова фаворизация, но също така показват, че в у нас отсъстват силно 

изразено междуетническо напрежение или дискриминационни нагласи. От тази 

гледна точка собствената етноидентичност, но и взаимната толерантност, както и 

социалникултурната идентичност на етническите малцинства спрямо основната об-

щност в България, са индикатори за развитие на психология и култура от надетносен 

тип. 

(4) Централно място в четвъртата тематична област: разнообразие, граждан-

ски нагласи, медийни отражения и Европейска публична сфера, заема монография-

та Diversity and the European Public Sphere: The Case of Bulgaria. EUROSPHERE 

COUNTRY REPORTS (онлайн публикация) – колективен труд с първи автор доц. Зог-

рафова. Изследването 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 ака-

демични звена в 17 европейски държави през периода 2007-2012 г. Резултатите за 

България обобщават институционалната информация и данни от полуструктурирани 

интервюта с ключови фигури от политически партии, социални движения/НПО, изс-

ледователски институти, печатни медии и телевизии. Основната цел е да се оцени 

перспективата към европейските публични пространства и идентификация на усло-

вията, благоприятстващи изграждането на демократична общоевропейска публична 

сфера. В частност обобщени са разбиранията и очакванията за устройството, управ-

лението и разширяването на ЕС, вкл. за бъдещето на малцинствените и миграцион-
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ните политики, и политиките за гражданство, свобода на движение и мобилност. 

Специфичен аспект в тази област е оценката на масмедиите като субект на 

влияние и като комуникационно публично пространство – фактор за изграждане на 

единна европейска публична сфера. С помощта на авторска кодираща схема е ана-

лизирано медийно съдържание – 2645 новини от 77 печатни и електронни медии в 

16 европейски страни, вкл. Турция, като са обобщени две основни теми: изгражда-

нето на ЕС и Лисабонския договор. Заедно с неутралното медийно отразяване, се 

отчита преобладаващата позитивна нагласа към изграждането на Европа, разнооб-

разието в ЕС и към самия проект Европейски съюз; налице е обаче и разлика в отра-

зяването на двете проучвани теми в печатните и електронните медии. Резултатите 

също така показват преобладаването на национално-специфичен, а не единен мо-

дел на медийно отразяване, като са налице и връзки между типа членство на стра-

ните в ЕС (стари, нови и не-членки) при отразяването на двете посочени теми, вкл. и 

по въпроси, свързани с интеграцията в рамките на ЕС. 

(5) В петата тематична област – приложни аспекти на развитие на социалноп-

сихологичното познание е представена с редица публикации, между които и Прак-

тически наръчник за психологична интервенция и превенция на конфликта при 

съчетаването на семейния и професионалния живот (в съавториство). Наръчни-

кът е резултат от партньорство с Института по философия и психология (Румъния) и 

Сдружение „Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – 

БАУРЧР” в изпълнение на проект BG051PO001-7.0.01-0099-C0001 Транснационално 

сътрудничество. Разработката цели оптимизиране на съчетаването на семейния и 

професионалния живот на заетите лица в малките и средни предприятия, в частност 

преодоляване на конфликта между семейния и професионалния живот, особено 

актуален за хората в активна възраст. Тези негативни последици на индивидуално и 

организационно ниво налагат необходимостта от разработване и въвеждане на 

ефективна услуга за интервенция и превенция. Като резултат от проекта е създаден 

консултативен център за превенция на конфликта семеен и професионален живот. 

Друга част от публикациите в посочената пета област представят развитието 

и реализацията на постиженията на приложната социална психология у нас в раз-

личните социални сфери – професионална, спортна здравна и др.  
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Накратко: представените за рецензиране научни трудове без съмнение ха-

рактеризират кандидата като високо квалифициран учен с професионални интереси 

в широк кръг от проблеми на съвременната социална психология. Разнообразието 

на научната проблематика показва впечатляващ диапазон от компетентности, а ак-

туалният характер на проблематиката – интерес не само не само към чисто научни-

те, но научно приложните аспекти на изследователската дейност. 

Значителна част от изследванията са осъществени в сътрудничество с колеги, 

в рамките на изследователски колективи, на част от които доц. Зографова е била 

ръководител. Успешната им реализация показва добри комуникативни възможнос-

ти и умения за работа в екип, включително умения за ръководство и координация 

на дейностите, чрез постигането на баланс между личната автономия на всеки от 

участниците и съгласие относно общата теоретична концепция, дизайна на изслед-

ването и използвания инструментариум. Подобни качества, отвъд чисто изследова-

телската компетентност, са принципно важни в съвременната наука, в която преоб-

ладаващата част от изследователските проекти имат колективен характер. 

Преподавателска дейност. Доц. Зографова е чела лекции по Психология на 

междуличностните отношения и Агресия в юношеството–прояви и генезис: со-

циалнопсихологичен ракурс (Нов Български Университет) и като гост-лектор по 

Междуличностни комуникации, Етнопсихология и др. във ВТУ „Св. Св.Кирил и Ме-

тодий“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. За периода на рецензиране доц. Зографова е била 

ръководител на повече от 10 докторанти, 5 от който през последните 3-4 години. 

 

В заключение: според представените научни трудове, преподавателската 

дейност, професионалната автобиография и научните приноси, коректно отразени в 

авторската справка, доц. д-р Йоланда Зографова без съмнение отговаря на условия-

та за заемане на академичната длъжност "професор". Ето защо давам положително 

заключение за нейния избор. 

 

20 юни 2016 година   Рецензент: 

 

       Проф. дпсн Пламен Калчев 


