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СТАНОВИЩЕ 

от д-р  Розина  Попова, 

доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

    на дисертационен труд на  Найден Николов 

 на тема: 

 „Идеята за социална онтология и принципът на релевантността“ 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по Специалност 

3.2. Психология (Социална психология) 

 

Представеният труд по обем и структура съответствува на утвърдените 

изисквания за дисертационна разработка за присъждане на ОНС „доктор“. В 

съдържателно отношение той е логически разгърнат във въведение, четири 

основни глави, изводи и резултати от изследването. Приложен е списък от 

160 литературни източници, които са релевантни на съдържанието на 

дисертацията в информационно и интерпретативно отношение.  

Дисертацията е придружена от автореферат в обем от 49 стр., който  

следва структурата й, очертава основните приносни моменти на изследването 

и публикациите на докторанта по темата на дисертацията.  

Представените седем публикации на автора тематично обхващат 

съществени страни от дисертационната тема и надграждат нейната системно- 

логическа концептуална рамка.  

Въвеждането в темата чрез няколко митологични наратива очертава 

актуалната смислова значимост на общностните етнонационални и 

цивилизационни феномени в хода на социалното развитие. 

В първа глава последователно и изчерпателно са очертани 
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теоретичната рамка, методологичният подход и основните проблемни полета 

на предприетото изследване. Прави силно впечатление авторовата заявка за 

синтез на нова концепция и „нов еволюционен модел“ на изследване.  

  Авторът подчертава, че следва релевантните социално-

психологически и организационно-психологически изследвания при 

български условия - критическата психология на проф. Людмил Георгиев и  

интерпретативната социална психология на проф. Дончо Градев.  

Дисертационният труд очертава сложния изследователски периметър 

от психологически, социологически, философски, исторически, 

антропологически  източници, адекватно подбрани и свидетелствуващи за 

ерудираността и мисловния хоризонт на докторанта.  

Последващата композиция на дисертацията в три глави (2-ра, 3-та и 4-

та) следват  анализа и обосновката на изследователските тези.  

Втора глава е посветена на извеждане идеята за социална онтология 

на база на теоретичния дебат в съвременните социални науки по отношение 

на понятията „група“, „общност“, „общностна идентичност“ и параметрите 

на типовете социално взаимодействие. Авторът загърбва системите от 

критериални определения, които улавят общи характеристики на феномените 

и поставя основен акцент върху необходимостта от постигане на адекватна 

методология за интерпретация, съгласувана с принципите на критическия 

социално-психологически подход към структурните аспекти на социалната 

онтология. 

Трета глава е организирана в посока на втората докторска теза - 

структура на социалната онтология. Дисертантът показва интерпретативна 

дълбочина на изследователския подход, който му позволява да свърже в 

закономерен процес артефакти, данни от изследвания (след началото на 21в.) 

и анализ на феномени, които не са били до сега анализирани в обща 
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методическа рамка.  

Параграф 3.2. (Етногенеза и Цивилизация) на дисертационното 

изследване разкрива общностни и исторически критерии, които   

характеризират   макро-   и   мега общностните образувания. Най-мащабният 

феномен на човешка общностна форма – Цивилизацията, дисертантът 

концептуализира като  „общ, масово споделен ценностен антропологичен 

модел“. 

В параграф 3.3 на 3-та глава, Н. Николов експлицира гносеологичните 

и онтологичните диференциации към етнонационалната проблематика 

позовавайки се на конститутивната феноменология на Георги Фотев и 

критическия психологичен подход на Людмил Георгиев. На база споделените 

тези на критическия психологичен подход, авторът конкретизира 

разбирането си за общностна идентичност. 

Последният аспект от изложението в трета глава - извеждане на   

принципи на социалната еволюция, с откроените процеси на социална 

интеграция и глобализация, възприемам като важни в изследователска 

переспектива в бъдеще.  

Глава четвърта, посветена на двуаспектността на интерпретативната 

методология е обобщена чрез „Принципа на релевантността“ спрямо 

феномени на общностната идентичност. С примери за нерелевантност 

адекватно се илюстрира тезата за фундаменталната грешка и се дават насоки 

за релевантни подходи в социалната психология. 

Заслужава внимание (Параграф 4.5. - Анализ  на случаи) който е  

оригинален опит за  очертаване типовете поведения, които са основна 

характеристика на „ценностния антропологичен модел“. Анализираните 

значими феномени на изкуството, са откроени като „ предиктори за 

социална промяна“ и съотнасени към структурните аспекти на социалната 
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онтология. 

Изводите, които се правят в заключението на дисертацията, очертават 

приносните  моменти, които аргументирано защитават докторската теза в 

дисертационното изследване. 

Равнището на цялостната работа по написването на дисертационния 

труд, неговата структура и анализа на получените резултати не дават 

основание да бъдат отправени критични бележки, а по-скоро пожелания за 

бъдещите изследователски търсения на автора.   

 

Заключение :  Като имам предвид конкретните резултати постигнати в 

разработената от дисертанта тема,   аргументираното и критично представяне 

на съвременните проблемни тенденции и задаващите се хоризонти за по-

нататъшна изследователска работа, убедено препоръчвам на членовете на 

Уважаемото научно жури да присъдят на Найден Николов 

общообразователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

13.09.2016 г.    Член на научното жури: 

София      / доц. д-р Розина Попова/ 
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