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Резюмета 

на основни публикации (след хабилитационната процедура през 1995 г.) 

на доц. д-р Йоланда Зографова 

Институт за изследване на населението и човека, БАН 

Резюметата на публикациите са представени в  тематични направления: 

1. Изследване на агресивността в условията на социални промени и преход. 
Национализъм, патриотизъм, нагласи към война и личностна агресивност. 

2. Етнонационално и културно разнообразие. Социални идентичности и 
междугрупови отношения, нагласи към имигранти.  

3. Междуетнически отношения, стереотипи, социални дистанции. 

4. Разнообразие, граждански нагласи, медийни отражения и Европейска 
публична сфера.  

5. Развитие на социалнопсихологичното познание. Приложни аспекти. 

 

1.  Изследване на агресивността в условията на социални промени и преход. 
Национализъм, патриотизъм, нагласи към война и личностна агресивност (1.2., 2.21., 
2.23., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.30., 2.32., 2.33.,2.34.,2.38., 2.41) 

 

Зографова, Й. (2001). Агресивността на българина в условията на преход.    Академично 
изд-во „Проф. Марин Дринов”. ISBN 954-430-728-1 

Резюме. В книгата е разкрита динамиката на агресивността на българина в условията на 
преход към демокрация. На основата на богат емпиричен материал от собствени 
изследвания се проследяват промените в нагласи и готовност към агресивност както на 
индивидуално, така и на надиндивидуално равнище. Структурата на книгата се състои 
от увод, три глави, заключение.  Първа глава разглежда в аналитична светлина 
съвременните социалнопсихологични концепции и подходи. Представени са в 
сравнителен анализ и накратко те са определени в книгата като седем тенденции:  
систематични изследвания на агресивността като междуличностен феномен; ретро 
„вълна“ към изучаване индивидуалните специфики на агресивността, но на по-високо и 
сложно равнище; тенденция да се отхвърля изобщо терминологията на агресивното 
поведение и да се замества с други, съседни понятия; лингвистични анализи на 
основата на използване езикови конвенции в полето на агресията; привличане 
терминология от други социални сфери – на правото, културата, политиката. И  общите 
за повечето подходи, насоки да се изследват социални проблеми, както и да се 
включва социалнокогнитивния подход. Втора глава представя  авторови изследвания за 
периода 1990-1998г. и данните са тълкувани както на индивидуално, така и на 
социалногрупово равнище на агресивността. Широка гама от феномени е изследвана – 
междуличностна агресия, съдържанието на социални репрезентации относно 
публичната агресивност сред някои социалнопрофесионални групи с активна роля в 
обществото и с публично поведение. Изследвани са и някои форми на вина, 
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приписвана на управляващи преди 1989г., както и на финансови институции, банки, 
търговци и др. Измервани са и обществените нагласи спрямо медийно отразяваното и 
съдържащото се в тях, насилие. Социалнодемографски фактори също са включвани при 
повечето изследвания през годините. Общо данните от различните проучвания 
създават картината на една стабилна комбинация от фактори и сходни поведения.  В 
третата глава се представя опит за очертаване на нова перспектива в развитието на 
теория за агресивността на основата на концепция от по-висок ранг, а именно Теория 
за социалните репрезентации на Московиси. В развитието на проблемната сфера са 
посочени като перспективни включването на лингвистичния анализ на агресивността и 
концепти като социалните репрезентации по линия на изграждане на подход за 
изследване на надиндивуалните социалногрупови феномени на агресивността.  

 

 Зографова, Й., (2008). Проблемът за агресивността – развитие на концептуалната сфера 
и възможности за разширение. Психологични изследвания, кн. 1, 99-120 

Резюме. На основата на критичен анализ на съществуващите социалнопсихологични 
концепции и подходи в дискутираната сфера е представена теоретико-концептуална 
постановка за същността на агресивността, разглеждана на две основни субектови нива 
– индивидуално и социално-групово. Чрез развитие на идеи от когнитивно-
бихейвиористичния подход,  от Теорията за социална идентичност и идеите на Тажфел 
и Търнър за социалната категоризация, както и от социокултуралния подход се 
очертава възможността концепцията за агресивност да бъде обогатена и анализът на 
феномените на агресивността да се разшири. Като един от основните и общи 
механизми, действащи и на двете субектови равнища се анализира нарушаването на 
общоприети социални принципи, норми и правила. За значима насока на анализа се 
посочва социалната конкретизация и насочването на социалнопсихологичното 
изследване към аспекта на социалност в проявите на индивида в ролята му на 
представител на социални групи и социални категории. Очертана е възможността за 
развитие на интегративност в концепцията за агресивността на човека. 

 

 

 Зографова, Й. ( 2007). Социалнопсихични фактори за проявите на агресивността – 
диспозиции и нагласи на социално-групово равнище. Психологическа мисъл,  54-74 

Резюме. Представен е анализ на методологически подходи в изследването на 
агресията и насилието в социалната психология. Разгледани са съвременни модели на 
агресивността и агресивното поведение като е дискутирана  същността и ролята на 
социокогнитивния подход и информационно процесуалните модели. Представено е 
собствено изследване на агресивността, толерантността към насилие, въгледи относно 
притежаването на оръжие сред различни социални групи – ученици, студенти и 
работещи. Данните сочат сериозно увеличение на нивата на агресивност сред най-
младите представители от извадката. В изводите се предлага насока на развитие на 
изследователските практики, съобразена със социалните потребности и с цел постигане 
на практически препоръки за редуциране на агресивността. 
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Зографова, Й. (2006).Социалнопсихологични детерминанти на формирането на 
агресивността, /Съст./ Маринова, Е. Морал и социализация на децата и младежите в 
България, 347-356.   

Резюме. Поставени са за обсъждане въпросите за обвързаност на изследванията в 
сферата на агресивното поведение със социализационните фактори особено в детска и 
юношеска възраст, като се отчита недостатъчното изследователско внимание в тази 
посока. Анализират се проблеми около различните важни фактори по време на 
социализацията на децата като са обсъдени механизмите на влияние на социалните 
норми и стандарти, приети в едно общество и е поставен въпросът относно  факторите, 
медииращи препредаването на нормите на микрониво, в семейната среда.  Един от 
предложените пътища на социализиране е по посока реализация и подкрепа в ранна 
детска възраст модели на активно, неагресивно поведение при справяне с проблемни 
ситуации и същевременно „превод“ на абстрактните ценностни категории на равнище 
на конкретиката на отделните ситуации във всекидневието на децата, на учениците. 
Препоръките са и да се използват вече добре развити мултисистемни практики на 
интервенция и превенция насилието, в които се включват всички важни фактори от 
средата на подрастващите – училище, семейство, връстници и т.н. 

    

Зографова, Й. (2006). За новия опит в интегрирането на социалнопсихологичното 
познание за агресивността, В: /ред и съст../ Николов, Русинова, Зографова и др./ 
Активност и адаптация на личността в условията на социална промяна, т.1, 50-56 

Резюме. Представени са съвременни постижения в полето на изследване на   
агресивността в социалнопсихологичен план. Предложена и дискутирана е възможност 
за интегриране на модерните подходи за по- ефективното изучаване на феномените на 
агресивното поведение на личността и групите. За целта е представен модел на 
Андерсън и Бушман  - „Общ модел за агресията“ , като са обсъдени позитивни страни и  
рискове при този тип модели в изследването на агресивността. Предложено е 
моделите за изследване да се адаптират спрямо социалните условия в страната.  

 

Зографова, Й. ( 2005). Информационно-процесуалните модели в изучаването на 
агресивността. Психологични изследвания  кн.2, 5-16. 

Резюме. Представени и обсъждани са постиженията на информационно-процесуалните 
модели на Андерсън и Бушман  и на Хюзман и Додж. Те представляват едни от най-
развитите модели в съвременното познание за агресивността. В статията са 
съпоставени характеристиките на двата модела, след което е развит сравнителен 
анализ на изследователските схеми на информационния подход и персонологичните 
концепции за агресията. Теоретични съображения са предложени за обединяване на 
двата информационни модела като са дискутирани и редица проблеми, въмникващи в 
съвременните изследвания на агресивното поведение. 

 

Зографова, Й. ( 2005).Съвременната социална психология на агресивността- в криза или 
към перспективни алтернативи. В: Сборник научни доклади, ІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 
ПО ПСИХОЛОГИЯ, С.  238-242 
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Резюме. Сравнителен анализ на съвременните модели в областта на изучаване на 
агресивността у човека с цел да бъде представена социалната психология на агресията 
в най-важните й постижения и да бъдат открити доминантите в изследванията. 
Представени са както персонологичните идеи, така и информационно-процесуалните 
модели, претендиращи за водеща роля в социално-психологичното изучаване на 
агресията, както и приемствеността спрямо някои идеи от класически концепции за 
агресията. И чрез двата аспекта се разкрива  тенденция към криза и рутинност в 
изследователската практика. Изтъкната е едностранчивостта им, изразена в 
акцентиране върху индивидуалните психични особености, а не върху социално-
психичните характеристики на поведението. Проследяват  се предпоставки , заложени 
в позицията на Олпорт и повлияли върху развитието на социалнопсихологичното 
познание в индивидуалистична посока и в пренебрегване на колективните феномени и 
надиндивидуалното равнище на изследване. Цитирани са критични позиции на някои 
съвременни автори относно индивидуалистичността в изследванията. 

Дискутират се познавателните възможности на съвременните модели на агресивността  
и перспективата за тяхното обединение с цел по-нататъшното развитие на проблемната 
сфера. Предлага се и конкретно разширение в съвременната теория по посока на 
социално-груповите и надиндивидуалните проявления на агресивността.  

 

Зографова, Й. (2004). Национализъм, патриотизъм и интернационализъм – съществени 
взаимовръзки с нагласи към война и личностна агресивност. Психологични 
изследвания, кн. 2, 11-26,  

Резюме. В статията е очертана социалнопсихологична перспектива за изследване на 
национализма. Така представена постановката е база за емпиричното изследване на 
взаимозависимостите между национализъм, патриотизъм , интернационализъм и 
нагласи към граждански права, и нагласи към войната, въоръжаването и 
междуличностната агресивност, от друга. Анализът на данните разкрива функционални 
различия между национализъм и патриотизъм. От гледна точка на зависимостите 
между тези два феномена, както и техните връзки с нагласи към война и по-специално 
с антивоенните нагласи, се установява, че те са в положителна взаимозависимост с 
патриотизъм, но нямат зависимост с национализма. От друга страна, въпреки че 
национализмът не демонстрира преки връзки с агресивността, провоенните нагласи се 
оказват зависими както от национализма, така и от  междуличностната агресивност. 

 

Зографова, Й. (2003).  Социалнопсихологична перспектива на анализ и изследване на 
национализма . Списание на БАН, кн.2, 3-7. 

Резюме. Представени са подходите за изследване на национализма в 
интердисциплинен план като се обсъждат едни от най-известни концепции в 
социалното познание – на Смит и на Гелнър. На базата на техните идеи се представя 
опит за постановка на социалнопсихологичен подход спрямо национализма В центъра 
на анализа са основните характерни особености на национализма като форма на 
идентичност и на култура, като привързаност към нацията и цел за нейния просперитет 
и сигурност. Дискутирана е диференциацията между национализъм и патриотизъм 
Социалнопсихологичният аспект на национализма засяга и същностни особености и 
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механизми на националната идентичност както и различни нагласи, проявени на 
индивидуално и на надиндивидуално равнище. Предложени са  линии на изследване 
за бъдещи проучвания на основата на постигнатото в дискутираната проблематика. 

 

 

Зографова, Й. (2002). Национализъм, нагласи към войната и индивидуална 
агресивност. В: Григоров, И., Николов, П., Русинова,  (ред.), “ Актуални проблеми на 
психологията на прага на третото хилядолетие ”, ЮЗУ, Благоевград,  202 – 209 

Резюме. Очертана е сфера на изследване на национализма в социалнопсихологичен 
план, като се дискутират концептуалните релации с националната идентификация. 
Теорията за социалната идентичност на Тажфел е представена във връзка с развитието 
на проблемната сфера на национализма в социалната психология. Илюстрирана е 
дискусията с някои данни от изследване на връзката между национализъм, нагласи 
към война и междуличностна агресивност.  

 

Зографова, Й. (2000). Агресивността като социален феномен на човешките отношения в 
навечерието на 21 век. Списание на БАН, кн.5, 34-38.  

Резюме. Настоящото изследване поставя разглеждането на агресивността преди всичко 
като социален феномен, обвързан с развитието на социалните промени. 

Разработено е предположението, че най-важният фактор за разпространяването на 
агресивността на колективно ниво е толерантност към нарушаването на социални 
норми. Основните фактори не са индивидуални различия или личностни променливи 
(като агресивност, отмъстителност и пр.), а общата, изразена на социално-групово 
равнище толерантност към насилието. Последната, в съчетание с фрустриращи 
социални фактори, е предиктор на агресията.  

Текстът завършва с някои практически заключения за необходимостта от различен 
поведенчески стил на публични личности, които поддържат агресията в социалните 
репрезентации. 

 

Зографова, Й. (1997). Агресивно поведение. В: Тилкиджиев, Н./Съст./ Енциклопедичен 
речник по социология. /Второ доп.издание/ Изд. Мирчев, С.  

Резюме. Представена е обща дефиниция на агресивното поведение и накратко 
класически концепции в тази сфера. 

 

 

Зографова, Й. Актуални проблеми на социално-психологичното изследване на 
агресивността. В: Русинова, В. /Ред./ 25 години Институт по психология. Юбилеен 
сборник. Акад. издат. “Проф. М. Дринов”, С. 28-36, (1997). 
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Резюме. Представен е теоретико-концептуален анализ на състоянието и перспективите 
на развитие в проблемната сфера на агресивността Очертани са новите тенденции в 
изследователските подходи в социалната психология като изместване на вниманието 
от индивидуалните характеристики към агресията като социална интеракция, както и 
насочване на интереса към различни социални области, нетрадиционни за 
изследванията в тази проблематика – право, политика и др. Седем тенденции 
предложени в анализа и са разгледани в техните специфики. Задълбочава се и 
недоверието в измерителните възможности  и в екологичната валидност на 
социалнопсихологичните експерименти изобщо и в частност върху агресивността. 
Очертани са и по-важните социални фактори, съществени за предизвикване на 
масовизиране на агресията и насилието. 

 

 

2. Етнонационално и културно разнообразие. Социални идентичности и 
междугрупови отношения, нагласи към имигранти (1.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,  
2.12., 2.13., 2.16., 2.18., 3.2., 3.5., 3.6.,3.7) 

 

Зографова, Й. (2016). Разнообразието от социалнопсихологична перспектива.  Емайви 
консулт. 210с. ISBN 978-954-2987-20-8 

Резюме. В настоящия труд се очертават социалнопсихичните проявления на 
разнообразието  сред феномените на междугруповите отношения, социалните 
идентичности, колективни поведения.  Представен е интегриран модел в парадигмата 
на разнообразието, като са  предложени и нови различни измерения на развитието на 
нагласите към разнообразието и  механизми на приемането на етнонационалното и 
културно разнообразие. Целта е да се концептуализира разнообразието от 
социалнопсихологична перспектива като се позиционира този подход в широкото поле 
на социалното познание. Изследователският план е в две посоки – на 
междуетническите отношения в България, и на междукултурно равнище, - чрез 
изследване у нас и чрез метаанализ на данни от няколко кръга на Европейското 
социално изследване (ЕСИ), и на Евробарометър, провеждани почти в цялата Общност 
на европейските страни. В книгата  са представени теории и изследователски подходи, 
които са от значение за развитие на познанието за разнообразието в социалната 
психология. Книгата съдържа увод, 11 части и заключение. Проследени са влияния на 
фактори като междугруповите контакти, видовете идентичности на надиндивидуално 
равнище – етническа, национална, европейска – върху междуетнически отношения в 
страната. Предложени и емпирично проверени са модели, доказващи различната 
степен на въздействие на фактори като доверието, социалнополитическата активност, 
място в обществото, доход, религиозност,  върху нагласите към етнонационалното  и 
културно разнообразие. Книгата представя модели, обединяващи ефектите на 
различни фактори върху нагласите към имигранти, пристигащи в България и в Европа. 

В нашето изследване на междугруповите етнически отношения се потвърдиха 
съществени хипотези в сферата на междугруповите отношения. Проявени са 
взаимозависимости на междуетнически нагласи и групови ориентации на 
мнозинството и етническите общности към запазване на културата на другия етнос. 
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Същевременно се проявиха и отрицателни тенденции на нежелание от страна на 
българите, да подкрепят мултикултурните права на малцинствата, което отново 
демонстрира амбивалентност в междугруповите нагласи.  

 Данните от изследванията са приложени по посока  на потвърждаване на модела на 
Общата групова идентичност (Dovidio et al., 2007) и на тезата за „депровинциализация“ 
(Pettigrew, 1998). Избирайки различни социални групи и категории, към които 
индивидът да принадлежи и да се идентифицира е основен фактор за изграждането на 
комплексност на социалната идентичност. Многопластовите идентичностни 
формирования са анализирани чрез изследванията, представени в труда, за да се 
проблематизират и личностовото, и колективно равнище на тези избори. Ефектите на 
междугруповия контакт, както и на различните типове социална идентичност върху 
междуетнически отношения в България са  представени. Развитието на общи групови 
идентичности и позитивните контакти предпоставят развитие на по-високи нива на 
толерантност и взаимна подкрепа в междугруповите отношения. 

Разширяването на мултикултуралността на обществата, развитието на смесени 
идентичности на национално и на наднационално равнище е очертаващата се 
перспектива. Анализът на данни от Европейското социално изследване, и от 
Евробарометър обрисуват трайна тенденция към приемане на колективната 
евроидентичност, паралелно с националната идентичност. Тези колективни 
принадлежности са изразени в различно съотношение при различните нации, но расте 
броят на гражданите в европейските страни, както и у нас, които виждат себе си  в 
комплексността от двете идентичности.  

 

Zografova, Y., Andreev, B. Identities and directions to integration of ethnic groups in 
Bulgaria. Seminar of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Laussane, 
Switzerland, 25 March , 2015 /presentation/ 

 

 

Visintin E., Green E., Bakalova D., Zografova, Y. Support for multiculturalism in contemporary 
Bulgaria: The beneficial effects of national identity and minority presence.(poster) 17th 
European Association of Social Psychology (EASP) General Meeting, 9-12 July 2014, 
Amsterdam, Netherlands 

 

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 
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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. 

 

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.    

 

Bakalova, D., Zografova, Y., Hristova, A., Green, E., Andreev, B.,Visintin,E. (2015). Ethnicity 
economic standing and social justice believes as antecedents of life satisfaction in Bulgaria. 
In: 17

th
 Jena workshop on Intergroup processes “Social justice: Inequality and recognition”, 

june 25-28 2015, OPPURG CASTLE, GERMANY, (presentation). 

Резюме. Изследването представя някои непосредствени влияния на етническа 
самоидентификация, възприемания икономически статус и дискриминация в етнически 
разнообразни области (вкл. градски и селски райони) върху когнитивния аспект на 
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субективното благосъстояние, т.е. удовлетвореност от живота на българското 
мнозинство и двете най-големи етнически малцинства в България - турци и роми. То е 
част от по-голям изследователски проект, включващ проучване сред етническите 
българи, български турци и роми (N = 1216) в три области (Монтана, Кърджали и Стара 
Загора) с различни пропорции на етническите малцинства. Подобно на резултатите от 
научните изследвания в други страни с по-ниски стандарти на живот, резултати у нас  
показват, че възприемания икономически статус е независим и силен предиктор за 
удовлетвореност от живота сред всички изследвани етнически общности. Етническата 
самоидентификация и възприемана дискриминация също имат 
непосредственивзаимодействия и ефекти върху удовлетвореността от живота, тъй като 
и двете малцинства са по-малко удовлетворени от етническото мнозинство, а ромите 
са по-малко удовлетворени от българските турци. Освен това, удовлетвореността от 
живота на малцинствата е по-висок в областите с по-висока концентрация на 
малцинства (Кърджали и Монтана), като ефектите в градските и селските райони са 
доказани само за ромите. Удовлетворението от живота на мнозинството е по-висок в 
област Кърджали. 

 

Bakalova, D., Zografova, Y., Hristova, A., Green, E., Andreev, B.,Visintin, E.(2015). Regional ethnic diversity and 
economic standing effects on life satisfaction in Bulgaria, In: Seminar of the Faculty of Social and Political 

Sciences, Department of Social Psychology, University of Lousanne, Switzerland, (presentation). 

 

Green, E., Staerkle,Ch., Visintin,E.,Giroud,A., Hristova, A., Zografova, Y.,Bakalova, D., Miteva, 
P., Bozhanova,A., Andreev, B. (2014). The dynamic nature of interethnic attitudes in Bulgaria: 
A social psychological perspective. Helsinki, October 2014, (presentation). 

Резюме. Представен е проекта «Динамична същност на междуетническите нагласи в 
България: социално-психологична перспектива», финансиран от BSRP (Българо-
Швейцарска изследователска програма), с ръководител от швейцарска страна – доц. 
Ева Грийн и проф. Кристиян Старкле, а от българска  – доц. Йоланда Зорафова и доц. 
Антоанета Христова. Целта на проекта е изследване на социалнопсихологичните 
процеси в основата на междуетническите нагласи и предразсъдъци при българското 
мнозинство и двете основни малцинства – роми и  български турци. Основният принос 
на проекта за България е да се разберат междуетническите неравенства в региона, да 
се тренират млади учени и да се разпространи информация сред ключови фактори при 
взимане на решения. Научните приноси са съвместно изследване на мнозинство и 
малцинства, адаптиране на теории, разработени в Западна Европа и САЩ в България и 
прилагане на смесения метод за изследване. 

 

 

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 разнообразие, до промяна в 
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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.       

 

Зографова, Й. (2015). Етнонационално разнообразие и колективна идентичност. сп. 
"Психологични изследвания", 16, 2, Академично издателство "Професор Марин 
Дринов", 2015, ISSN:ISSN 1311- 4700, 183 – 191 

Резюме:  Представен е анализ върху проблемите на колективната идентичност и в 
частност, на европейската идентичност. Чрез идеите на парадигмата на разнообразието 
и концепцията за комплексност на социалната идентичност на Брюър и Рокас са 
дискутирани данни от проведени кръгове на Евробарометър в няколко европейски 
страни. Доказан е ефект на фактор като национална принадлежност спрямо формиране 
на нагласи към Европейската общност и тенденцията да се развиват общи 
демократични ценности в социалната психика на европейските граждани като основен 
компонент на европейска идентичност. Очертана е тенденция на формиране и 
утвърждаване на положителни нагласи спрямо европейската колективна идентичност. 
Комбинацията от национална и европейска идентичност представя развитието на 
комплексност в социалната идентичност.  

 

Зографова, Й. (2014). Разнообразие и развитие на колективни представи и нагласи по 
време на криза в Европа. Психологични изследвания, 17, 2, ISSN 1311-4700 (print), ISSN 
2367-4563 (online), 224 – 228. 

Резюме. Анализирани са някои социалнопсихологични аспекти на 
взаимоотношението между увеличаващото се разнообразие и 
мултикултурно присъствие в Европа и колективните нагласи и представи на 
европейците относно кризата и свързани с нея проблеми. Използвани са 
данни, събирани чрез Евробарометър през 2012 г. по въпросите на кризата 
и отношението на гражданите на ЕС към нейното развитие и последици. 
През 2012 г. се очертава визия за близкото бъдеще както на индивидуално, така и на 
колективно равнище като продължават и преобладават сред европейците 
песимистичните представи и очаквания относно развитието на кризата. Същевременно 
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се формира широка масова наднационална споделеност на представи и нагласи 
относно ролята на ЕС в кризисни периоди и ситуации като са налице сходни очаквания 
за общо развитие на важни институционално организирани служби за подпомагане при 
критични ситуации, бедствия и др, а също и в социалния сектор. Очертани са някои 
общи тенденции, както и различия между отделните страни, в нагласите и 
очакванията на европейските граждани. 

 

Зографова, Й., Андреев, Б. (2014). Възможности за развитие на толерантни 
междугрупови представи и отношения.  Сборник доклади от Форум “Демографската 
ситуация и развитието на България”, Акад. изд. “МаринДринов”,  315-324, ISBN 978-954-
322-793-8 

Резюме. Толерантност или дискриминация между различните социални групи и 
общности са основата, от която зависи дали обществото се развива отворено за други 
култури.   Затова важен фактор са нагласите на мнозинството спрямо представители на 
уязвими групи. Проучването е на основата на вторичен анализ на част от данните от 
проведен кръг на Евробарометър 77.4, 2012 г. Очертани са тенденциите в развитието на 
междугруповата толерантност, както и  особености на дискриминативно отношение 
към някои етнически групи, към по-възрастните хора. Нагласи към социално 
изключване се изразяват напр., във факта, че до голяма степен мнозинството не приема 
децата да учат в смесени училища. Чрез анализи на връзките между контактите с 
определени социални групи и нагласите техни представители да заемат най-високи 
политически длъжности се потвърждават изводите и хипотезите на контактната теория 
и на тезата за депровинциализацията на Pettigrew, а именно, че наличието на социални 
контакти с представители на уязвими групи като ромските предпоставя разширяване на 
социалните представи и нагласи и спрямо други различни етнически групи. 
Представени са данните и за общественото мнение за разпространение на 
дискриминацията спрямо различни социални групи в България 

 

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 
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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.  

 

Bakalova, D., Zografova, Y., Hristova, A., Green, E., Andreev, B., Visintin, E. Regional ethnic 
diversity & economic standing effects on life satisfaction in Bulgaria. Seminar of the Faculty 
of Social and Political Sciences, University of Laussane, Switzerland, 27 March, 2015 

 

Zografova, Y. (2013). Impact of Personal Orientations on Attitudes to Diversity and Civic 
Social-Political Activeness. Problems of Psychology in the 21st Century, V.7, 93-100, ISSN 
2029-8587 

Резюме. Динамичните интегративни процеси са сред ключовите предпоставки за 
развитието на съвременни междуличностни, междугрупови и кроскултурни нагласи, 
конфликти и пр. Изследователският въпрос тук препраща към анализ, базиран на данни 
от Европейското социално изследване, събрани в 8 страни по време на кръговете от 
2006 и 2008 г. и които се отнасят до степента, до която личните ориентации на 
европейските граждани влияят нагласите спрямо етнонационалното многообразие, в 
този случай - спрямо две социални групи: имигранти, идващи от страни извън Европа и 
граждани с различна сексуална ориентация. Освен това, влиянието на едни и същи 
фактори върху гражданската активност и участие в социополитическите процеси, бива 
проследено. Значимият ефект от ориентацията към ко-другост (“co-otherness”, 
концепция, развита от Сикакан, 2003), от ориентацията към успех и традиционализма 
във всички включени зависими променливи, бива доказан чрез регресионен анализ. 
Очакванията за предвиждане на ефектите от тези три личностни ориентации се 
потвърдиха по отношение на гражданското включване и толерантността към 
разнообразието.  

Едновременно с това, необходимостта от работещи политики на Европейския съюз за 
справяне с рисковете от развиващите се негативни нагласи, се извежда във връзка с 
увеличаващата се вълна от имигранти и бежанци към европейските страни.  

 

Zografova, Y. (2013). Diversity, European Identity and Social Psychological Knowledge. 
Problems of Psychology in the 21st Century, V.7, 4-5. (Editorial)  ISSN 2029-8587 

Резюме. Съвременната ситуация на висока мобилност и имиграция, характерна, макар 
и в различна степен за всички европейски страни поражда сложни социалнопсихични 
проблеми за приемането на други, чужди общности, имигранти, които  очакват да 
попаднат в социална среда с възможности в икономически и социален смисъл. Това 
предпоставя необходимостта от развитие на по-широки репрезентации и нагласи за 
приемане на етнонационално разнообразие от страна на европейците. Социалното 
познание и в частност, социалната психология могат да подпомогнат изграждането на 



13 
 

поведенчески модели, адекватни на усложнената реалност, но и 
интердисциплинността е необходима за анализа на  социалните предизвикателства. 

 

Зографова, Й. (2011). Обща ли е европейската идентичност? В: (Ред.) Герчева, Г., 
Приложна психология и социална практика, ВСУ,  243- 251. 

Резюме. Представен е анализ на съвременни виждания в  интердисциплинарен план 
върху eвропейската идентичност и във взаимовръзка с националната идентичност. 
Социалнопсихологични концепции като теорията за социалната идентичност, както и 
социологически и социално-политически идеи са използвани за очертаване на 
проблемната област, в която съвременното изследователско внимание би трябвало да 
е  обвързано, за да подпомага интегративните процеси в Европейската общност. 
Очертани са и релациите между идентичност и гражданство във връзка с 
необходимостта от развитието на публична европейска сфера, в която гражданските 
позиции и инициативи са проявени на наднационално равнище.  

 

Zografova, Y. (2009). Social-Psychological dimensions of Otherness. Bulgarian Journal of 
Psychology: South-East European Regional Conference of Psychology, Sofia,  1-4, 2010, 263-
273, ISSN 0861-7813 

Резюме.  В условията на разширяване на Европейския съюз и увеличените степени на 
мобилност, динамично променящи живота на гражданите на Европа се променят и 
междукултурните репрезентации и характера на междугруповите отношения. На 
основата на метаанализ  на данни от Европейски социални изследвания се дискутират 
нагласите към „другите“, готовността да се приемат различията между общностите. В 
светлината на новата парадигма на разнообразието са очертани предизвикателства 
пред социалната психология и необходимостта от нови концептуални алтернативи за 
изучаването на надиндивидуалното равнище и междугруповите отношения. 

                                                

 

 

3. Междуетнически отношения, стереотипи, социални дистанции (1.1., 2.14., 2.35., 2.36., 
2.37., 2.42) 

 

Zografova, Y. (2013). Of the Balance between Ethnic and National Identity (Some Analytic 
Directions). Conference Proceedings of the Third International Conference “Education, 
Science, Innovations – ESI’2013”, European Polytechnical University, Pernik, 223 – 228, ISSN 
1314-5711.      

Резюме. Представен е анализ на рядко дискутиран в научната литература проблем за 
баланса между етническата и националната идентичност.  Използвани са  данни, 
събрани за 15 европейски страни по време на 2 кръга на Европейското социално 
изследване,  за да се верифицират различията в нагласите към имигранти в зависимост 
от принадлежност към мнозинство или към етническо малцинство. Оказва се, че 
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представителите на малцинства са с по-високо положителни нагласи спрямо  ролята на 
имигранти върху културата, икономиката и общо върху живота в страната. Обяснението 
на данните се свързва с хипотезата за асиметрия между национална и етническа 
идентичност, като при малцинствата връзката е по-слаба в сравнение с мнозинствата. 
Очертани са бъдещи насоки за изследване на развитието на междуетническите и 
междукултурни нагласи  и на баланса между етническа и национална идентичност.  

 

Стоицова, Т., Зографова, Й., Клинчарски, В., (2000). Взаимотношения между граждани 

от български, турски, еврейски и арменски произход: междуетнически баланс или 

вражда? В: (Ред. и съст.) Русанов, В., Аспекти на етнокултурната ситуация /осем 

години по-късно/. Изд. „Отворено общество”, 421-450. 

Резюме. 

В изследване на груповите взаимоотношения на  четири етноса в България – българи, 

евреи, арменци и турци се измерват аномията, социалните дистанции, нормативно 

поведение и ценностни ориентации. Интересен факт е че българите не се отнасят по-

добре към себе си отколкото към евреи и арменци, а турците не се отнасят по-добре 

към себе си, отколкото към арменци. Сравнителни анализи на груповите нормативни 

профили показват липса на значими различия в нормативното поведение и на 

различия в отошението спрямо българския етнос. Подобно на други изследвания, 

най-много социални контакти са насочвани към българите. Въпреки това очевидни са 

недостатъчните контакти между представители на различни общности. 

 

Зографова, Й. (1998). Междуетнически стереотипи в условията на прехода. В: 
Байчинска, К. /Ред./ Социалните науки и социалната промяна в България. Акад. издат. 
“Проф. М. Дринов”, С. 122-128 

Резюме. Представено е изследване на междуетнически стереотипи при четири етноса в 
България – българи, арменци, евреи, турци. Изследваните лица приписват 
характеристики за всеки от етносите, включително за своя. Така измерените авто- и 
хетеростереотипи се проверяват за съответствие между тях, което е индикатор доколко 
е реалистично възприемането за собствената етническа група и доколко за другите. 
Резултатите подкрепят известните теории и хипотези относно етноцентризъми 
вътрешногрупов фаворитизъм, но също така показват, че в България по времето на 
изследването няма особено изразени междуетнически напрежения или силни 
дискриминационни моменти. Сравнително висока адекватност на междуетническото 
възприемане е измерена поради близостта на двата вида стереотипи – насочените към 
собствената група и „получаваните“ от другите групи. 

 

Стоицова, Т., Зографова, Й., Клинчарски, В. (1998). Групови взаимоотношения– 
междуетнически баланс или вражда, Психологични изследвания, кн. 1-2, 21-38 
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Резюме. Дискутирани са проблемите на етническите взаимоотношения в сферата на 
социалните промени в България днес. Аномията е разгледана като актуално състояние 
на българското общество. 

Проведено е проучване с четири етнически групи - българи, турци, евреи и арменци, 
във връзка с техните индивидуални и групови нормативни поведенчески модели, 
социални нагласи и социални дистанции. Доказани са хипотезите за увеличаването на 
деструктивното и девиантно поведение, както и намаляването на регулативната 
функция на социалните норми във всички изследвани етнически групи. В сравнение с 
междуличностните отношения при принадлежащи на една и съща етническа група 
индивиди, междуетническите групови отношения се характеризират с по-силни 
негативни нагласи и по-големи социални дистанции.  

Най-адаптивната етническа група се оказа тази на евреите, като значими разлики с 
българите не бяха открити. От друга страна, неочаквани резултати бяха получени за 
арменците, чиято социална група значително се различава от всички останали. Турската 
група показа най-силно влияние на социалните норми за поведенческите си насоки.  

На базата на резултатите може да се заключи, че се развива ново междуетническо 
равновесие в българското общество и страхът от поява на опасни етнически конфликти 
е много повече спекулация, отколкото реална възможност. 

 

Зографова, Й. (1996). Междуетнически нагласи и социални дистанции. Социологически 
проблеми, кн. 2, 55-65 

Резюме. Обект на изследване са междуетническите нагласи и социалните дистанции 
между етнически общности в България. Анализът се базира на когнивистичния подход 
на Тажфел към интергруповите феномени. Използвана е и класическата традиция в 
изследването на социалните дистанции на Богардус. Потвърдени са някои от основните 
идеи на теорията за социалната идентичност и минималната групова парадигма на 
Тажфел. Налице е интеретническа диференциация на базата на етнокатегоризирането, 
т.е. Всяка общност проявява най-изявени положителни нагласи към самата себе си, но 
при следните особености: българите не се отнасят по-добре към себе си, отколкото към 
евреи и арменци, а турците не се отнасят по-добре към себе си, отколкото към 
арменците.  

Специфични национални етнически особености прозират и при интеретническата 
готовност за социални контакти, т.е. В областта на социалните дистанции. Най-голяма 
готовност за осъществяване на различни видове социални контакти се демонстрират 
спрямо българите, а някои от етносите показват значимо по-висока готовност за 
социални контакти с българите, отколкото със своята общност.  

Собствена етноидентичност, но и взаимна толерантност, както и социалникултурна 
идентичност на етническите малцинства спрямо основната общност в България, са 
индикатори за развитие на психология и култура от надетносен тип.  
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4.Разнообразие, граждански нагласи, медийни отражения и Европейска публична 
сфера. ( 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.11., 2.15., 2.20) 

 

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 
(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 разнообразие, 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 
разнообразието 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 разнообразието, публичната сфера и 
устройството и управлението на ЕС. В пета глава се обобщават представите на  



17 
 

изследваните лица за разнообразието, 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.    

 

Zografova, Y., 2012 Citizens and the European public sphere/presentation/ Eurosphere final 
conference /презентация пред представители от ЕК и от страни-членки на ЕС/ 

 

Zografova Y.  2011. Widening Intercultural Representations: The Citizen’s Aspect of 
Development   of European Public Sphere    http://eurospheres.org/publications/working- 
papers-2 890-5986     

Резюме. На основата на социалнопсихологични теории и подходи се разработва 
въпросът за гражданското присъствие в европейската публична сфера чрез изследване 
на междукултурни представи, нагласи към Общността, нагласи към другите хора и към 
институциите на национално и на европейско равнище. Чрез метаанализ на данните от 
два кръга на Европейското социално изследване през 2006 и 2008 г. се анализират 
особености на социалната психика на съвременните европейци. Сравнителният 
кроскултурен анализ върху представителни данни за извадка от 8 европейски страни се 
провежда въм вертикален срез във времето между двата кръга. Изследвани са 
различни особености на социалната психика на европееца – нагласи към другите, към 
имигрантите, гражданската включеност чрез социалнополитическа активност в 
европейските интегративни процеси.  Анализирани са влиянията на фактори като 
принадлежност км различни общности, гражданска принадлежност и месторождение 
върху гражданските нагласи и включеност, а също и влиянията на ценностни 
ориентации, включени в ЕСИ чрез кратка скала на Шварц, върху нагласите към 
имигранти, нагласите към европейското обединение, нагласите към хора с различна 
сексуална ориентация и др. Резултатите показват приближаване на представите на 
гражданите от различните страни, въпреки някои специфики и различия. Освен това 
налице е ясна тенденция към разширяване толерантността към различни групи; 
приемане на разширението и обединението на Общността, като влиянието на ко-
другостта и определящо за нарастване на толерантността, докато традиционализмът 
влияе негативно върху междукултурните нагласи. Очертани са възможни 
изследователски линии в бъдещи проучвания. 

 

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 
(http://eurospheres.org/files/2010/06/WP_5_4_2_final.pdf)   
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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 Лисабонския договор. 
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 контекста 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, разнообразието в ЕС и 
към самия проект Европейски съюз; 2. Повечето медии не предлагат достатъчно 
възможности за включване на гражданите; 3. Двете теми се отразяват повече в 
печатните, отколкото в електронните медии. 

 

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) при отразяването на двете посочени теми, както и на други въпроси, 
свързани с интеграцията в рамките на ЕС.  

 

 

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 
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(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. 
Проучва се влиянието на националността, политическата принадлежност и различни 
форми на включеност в политическите процеси върху нагласите на гражданите спрямо 
предимствата/недостатъците от членството в ЕС, представите за Общността, 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 се 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.  

Sicakkan,H., Zografova, Y. (2011).  Citizens’ Impact on the Articulation of European Public 
Sphere: Explaining Citizens’ Attitudes to European Integration. EUROSPHERE ONLINE 
WORKING PAPER SERIES  ISSN 1890-5986 (online)  

Резюме. Предложени са три модела: модел на мобилността – гражданската ко-другост; 
модел на участието – гражданска включеност; модел на принадлежност – множествени 
принадлежности на гражданите. Те са адекватни спрямо новите възможности и 
реалности на движение на „тела и умове“, на размиване на граници, на множество 
идентичности, спрямо които човек се причислява и преминаването от една към друга 
идентичност/принадлежност. На основата на Европейските социални изследвания се 
конструират индикатори, съответстващи на трите модела и се проверява тяхната 
предикторна роля спрямо нагласите на гражданите към развитието на европейската 
политика на обединение. Ко-другостта, измерена чрез скалата на Шварц за  ценности, 
показва ясно влияние върху гражданските нагласи. 

 

 

Zografova, Y., (2008).  Dimensions of Data Analysis about Citizens’ Participation and Co-
otherness: Social Psychological Considerations. EUROSPHERE Research Notes. 
(http://eurosphere.uib.no/publications/research-notes/) 

Резюме. Представени са редица взаимосвързани и подлежащи на проверка 
индикатори за изследване на разнообразието в социалните отношения и идентичности. 
Дименсии като ценностни ориентации, стереотипи и предразсъдъци, емоционални 
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компоненти в готовността гражданите да участват и да бъдат включени в социалните 
процеси, развитието на индивидуално и на групово равнище на степента на ко-другост 
и готовността да взаимодействат като граждани на Общността, репрезентациите 
относно редица събития, следствие на обединяването на Европа. Извлечени са редица 
събития и процеси, спрямо които гражданските нагласи биха могли да бъдат 
измервани – например, възможностите и намирането на работа в рамките на ЕС, 
въвеждането на единна валута, жизнения стандарт и начин на живот в Общността, 
възможностите на образованието и дипломиране без бариерата на националните 
граници, въпроси на националната сигурност/европейската сигурност, и т.н. 

 

    

                                       

5. Развитие на социалнопсихологичното познание. Приложни аспекти.(2.17., 
2.19., 2.22., 2.24.,2.29., 2.40., 1.4. )  

 

Zografova, Y., (2009). Shortening the intellectual distances in Europe: Psychological 
Publishing Activity in Bulgaria. In: (Weichselgartner, E., Uhl, M.) Psychology Science Quaterly, 
V.51-supplement 1,   88-99. ISBN 978-3-89967-515-3 

Резюме. В статията  е  анализирана  публикационната активността в сферата на 
психологията в България. Представени са най-авторитетните български научни 
списания по психология с техните специфични характеристики на процеса на приемане 
и публикуване на статиите.  Представена е публикационната активност на учените от 
Инсититут по психология при БАН за периода 1998 – 2007 г.   Анализирани са и 
взможностите за публикуване на психологически материали в други списания към 
съседни социални науки. Дискутирани са сериозните въпроси относно проблемите, 
свързани с публикуване на психологично познание, издавано на кирилица и неговото 
разпространение  на международно равнище. Поставени са проблеми на използването 
на Impact factor. Очертани са възможностите и очакванията във връзка с развитие на 
Open Access European Publication Platform.  

 

Zografova, Y., Bakracheva, M. (2008). Scholarly and professional fields of psychology. 
European Psychology Publication Platform, http://userpage.fu-
berlin.de/~expert/psychnews/ 

Резюме. В съответствие с редица инициативи на ЕК за разпространение и споделяне на 
научното познание и за дигитализирането му и във връзка с Берлинската декларация от 
2003 г. за Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, е представено 
предложение за развитие на модела за Платформа за отворен достъп до 
психологически публикации, /обсъден в международен уъркшоп, координиран от 
Институт за психологическа информация, Трир, Германия/. Предложени са 
професионалните области, начините по които да бъде публикувана и разпространявана 
научната информация, достъпа на авторите, чийто роден език не е английски, на 
докторантските публикации и др.    
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Zografova, Y. (2008). Social psychological knowledge and development of new 
representations     and behaviour models , In: (Ed.) Chobanova, R., Demand for knowledge in 
the process of European economic integration. Publ.: Institute of Economics, Bulgarian 
Academy of Sciences, 255-264.  ISBN 978-954-9313-03-1  

Резюме. В синтезиран анализ на развитието на социалнопсихологичното познание по 
различните линии на  символния интеракционизъм, на психоанализа  до съвременните 
когнитивни модели на социалното поведение се поставят проблеми на 
взаимовлиянието между познанието и социалната практика. Като пример за влиянието 
на информационно-процесуалните модели върху развитието на различни 
поведенчески форми е представена агресивността и заучаването на модели в ранна 
възраст. Според социалнокогнитивния подход те се запазват под формата на сценарии 
в паметта на индивида и при съответната ситуация личността реагира според 
„складираните начини на поведение, които се оказва, че се запазват твърде дълго 
време. Социалнопсихологическото познание предоставя възможности за изучаване на 
стъпките на реализация на отделните модели в поведението на индивидите. В периода 
на преход в България личността е изправена пред различни фрустриращи 
обстоятелства, пред нови норми и изисквания спрямо нейната адаптация. 
Същевременно интегративните процеси, в които обществото се включва на всички свои 
равнища , изискват познания и умения на по-високо ниво. Развитието на 
мултикултурните общества, придружено от различни противоречия, конфликти и дори 
екстремизъм и тероризъм поставя нови предизвикателства пред изследователите. 

 

Zografova, Y. (2006). The Applied Psychology or Applying Psychology into Social Practice in 
Bulgaria Today. In: /Ed./  Nesic, V. et al, Primenjena Psihologija – Zbornik radova sa naucno-
strucnog skupa “Dani primenjenne psihologije”, 2005. Univerzitet u Nisu, Filozofski fakultet. 
17-24.  

Резюме. Статията представя развитието и реализацията на постиженията на  
приложната психология в различните социални сфери – професионална, спортна, 
здравна и т.н.в България  Разгледани са приложенията в няколко основни области – на 
организационната и трудовата психология в професионалните организации;   
прилагане на програми в социалната практика за справяне със стрес, за превенция и 
редуциране на насилие и виктимизация в училище, за решаване на конфликти в 
различни  социални сфери и др. Психолозите в България демонстрират отношение и 
предлагат решения и спрямо медийното насилие. Динамично се развиват и 
психотерапията, консултативната и клинична психология в страната. Е-терапията е 
между новите методи за подпомагане на решаване на индивидуални проблеми 
дистанционно. Обединени са усилията на Института по психология, Дружеството на 
българските психолози, Блъргарската асоциация по психотерапия и психологично 
консултиране за приемане на професионални стандарти, на закон за професията 
„психолог“ от Народното събрание на страната. 
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Зографова, Й. ( 2005).Секция 4: Социална, етно и политическа психология, Българско 
списание по психология /Брой на списанието, посветен на ІІІ Национален конгрес по 
психология, 40-48 

Резюме. В аналитично обобщение са представени всички доклади, изнесени на третия 
Национален конгрес по психология в рамките на секция „Социална, етно и политическа 
психология“ през 2005 г. Изведени са тематичните кръгове, намерили отражения в 
презентираните изследователски доклади като например: проблеми на 
междуличностно и междугрупово възприемане; проблеми на личността и 
междуличностни механизми на регулация на социалното поведение на личността; 
комуникацията и съвременните форми на общуване между хората; анализи на 
културанат специфика и ценностите; приложни аспекти на социалната психология. 
Очертани са в заключение, основните тенденции в развитие на съвременната 
българска социална психология в съответствие със световните постижения в това 
научно поле. 

 

Зографова, Й. (1997). Психоанализ. В: Тилкиджиев, Н./Съст./ Енциклопедичен речник 
по социология. Изд. Мирчев, С.  

Резюме. Представяне  в речника развитието и основните понятия на психоанализа, в 
т.ч. основните концепти, въведени от Зигмунд Фройд и заслугите му за  създаване и 
развитие на едно от най-влиятелните учения през 20ти век.  

Зографова, Й. (1997). Фройдизъм. В: Тилкиджиев, Н./Съст./ Енциклопедичен речник по 
социология. Изд. Мирчев, С.  

Резюме. Представяне накратко в исторически план развитието на течението 
„фройдизъм“ с неговите основни представители – Фройд, Адлер, Юнг, Фром, Хорни. 

Андреев, Б., Зографова, Й., Недева, В., Бакрачева, М., Калчева, С.(2013).       Практически 
наръчник за психологична интервенция и превенция на конфликта при  

съчетаването на семейния и професионалния живот, (съст и ред. Христова, А.), Акад. 
изд. „проф. Марин Дринов”, ISBN 978-954-322-609-2 

Резюме. Наръчникът е резултат от изпълнението на проект BG051PO001-7.0.01-0099-
C0001 Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни 
предприятия „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при 
съчетаването на семейния и професионалния живот”, Приоритетна ос 7: 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, с ръководител 
Антоанета Христова. Проектът се изпълнява в партньорство с Института по философия и 
психология, Румънска академия www.ipsihologie.ro и Сдружение „Българска асоциация 
за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР” www.bhrmda.bg. Общата 
цел на проекта е оптимизиране на съчетаването на семейния и професионалния живот 
на заетите лица в малките и средни предприятия, посредством ефективно иновативно 
транснационално сътрудничество. Специфичната цел на проекта е изграждане на 
мрежа за ефективно иновативно транснационално сътрудничество за развитие на 
услугата „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на 
семейния и професионалния живот” за малките и средни предприятия. Проектът засяга 
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проблема с често срещания конфликт съчетаването на семейния и професионалния 
живот, който е изключително актуален въпрос за хората в активна възраст, работещи в 
МСП. Наличието му води до стрес, неудовлетвореност, поява на телесна или психична 
симптоматика, влошаване на производителността и текучество, спад на 
конкурентоспособността. Тези негативни последици на индивидуално и 
организационно ниво налагат необходимостта от задълбочен анализ, разработване и 
въвеждане на ефективна услуга за интервенция и превенция на този проблем сред 
заетите лица в МСП в България – едни от най-засегнатите от икономическата криза 
участници в пазара на труда. Целевата група по проекта включва: • служители и 
мениджъри в малки и средни предприятия (МСП); • специалисти по управление на 
човешките ресурси, членове на НПО.  


