
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Красимира Йонкова, преподавател във ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” 

на дисертационен труд на Найден Николов на тема: 

„Идеята за социална онтология и принципът на релевантността” 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

Научна област 3. Социални, стопански и правни науки,  

Професионално направление 3.2. Психология /Социална психология/ 

 

  

 Кандидатът за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” Найден Николов представя своя дисертационен труд, 

изкристализирал от контекста на търсенията, белязали личната му 

биография с постижения в различни сфери на професионална реализация. 

Биографичните факти – особено свързаните с обучителна, консултантска и 

преподавателска практика – свидетелстват за поетапно извървян творчески 

път с надграждане, разнообразяване и задълбочаване на професионалните 

компетенции. 

 След завършване на висшето си образование в СУ „Св. Климент 

Охридски” като магистър по социална и политическа психология през 

1993г., от 1999г. и понастоящем, кандидатът заема престижни позиции и 

длъжности едновременно в няколко социални институции, а именно: 

- асистент, старши асистент и главен асистент в СУ „Св. Климент 

Охридски” с преподавателска и научно-изследователска работа 

главно в приложните сфери на социалната психология като лектор 

и ръководител на семинарни упражнения по социално 

психологичен тренинг, работа в екип, презентационни умения и 

убедителна комуникация; 



- главен експерт по политически анализи към Администрацията на 

Президента на Република България с предмет на дейност 

консултиране и подпомагане при управление на кризисни 

ситуации и проекти посредством мониторинг и психологични 

анализи на медийните и етнокултурните фактори на 

политическата среда; 

- изпълнителен директор, консултант и тренинг водещ във фирма 

по бизнес обучения и консултации, диагностика и ръководство на 

IT проекти в национален и международен мащаб. 

Приемам, че изпълнението на посочените длъжности, участието в 

проекти и извън аудиторни дейности е доказателство за постоянната 

активност на докторанта да актуализира знанията и да надгражда 

компетенциите си в широкото дискусионно поле на социално 

психологичното познание.  

От приложения Списък на публикациите – студии, статии и 

психологични есета – седем са пряко свързани с дисертационния труд, 

който се оказва плод на действително многогодишна изследователска 

работа, последователно концептуализирана, поетапно систематизирана и, в 

крайна сметка, намерила завършека си в категориално формулираното 

заглавие „Идеята за социална онтология и принципът на релевантността”. 

Безусловно, подложената на научна рефлексия проблематика към 

момента на избора си – назад във времето, когато и да е бил той – е била 

дисертабилна. Извън всякакво съмнение е обстоятелството, че повече от 

декада по-късно, към настоящия момент, тази проблематика не само 

съхранява своята дисертабилност, но бележи и нарастваща актуалност в 

духа на объркания и тревожен днешен ден. Приемам с уважение 

продължителните изследователски усилия на Николов да даде и своя 

принос към просветляването му. 

Оттук нататък ще пристъпя в конкретиката на констатациите ми, 

произтекли от прочита на самия дисертационен труд. 

Макар и условно – по стандарта на емпиричните критерии за 

осъществяване на социалнопсихологично изследване – намирам основание 

да заключа, че предложената за рецензиране дисертация демонстрира в 

почти еднаква степен както теоретико-интерпретативен, така и практико-

приложен характер.  



Авторът е разгърнал изложението си в съдържателен обем от 213 

страници основен текст, композиционно организирани в няколко части: 

уводна, четири основни глави, структурирани в подглави, заключителна и 

набор от 7 Приложения, изобразяващи картини на трима от най-

гениалните художници в духовното развитие на човечеството. Коректно 

представена, в края на книжното тяло присъства и задължителната 

библиографска справка, указваща 161 специализирани източника на 

български, руски и английски език, както и Интернет ресурси. По 

отношение на брой, адекватност и актуалност на ползваната литература 

оценявам теоретичната база на разработката като научно сериозна и 

достатъчно информативна. 

Поетиката още при назоваването на уводната част „Няколко 

митологични наратива вместо въведение” /с. 4-6/ настройва възприятието 

на ниво, съвършено различно от тривиално очакваното. Елегантно, на 

места дори тайнствено, текстът повежда в замисъла на дисертационния 

труд и леко – сякаш подхвърля – аргументите си относно значимостта на 

темата. Посредством библейски послания и митични приказни разкази 

фино е онагледена представата за архетипните тенденции, оформили 

архаичните социални идеи за произхода на народите и езиците, както и 

следствията от разединението им при различните култури.  

С особено задоволство откривам тезата, че е методологически 

възможно да се реконструира общностното различие от негативен в 

позитивен смисъл чрез концептуализация на идеята за неговата ценност. 

Подкрепям креативния замисъл на автора и споделям неговата убеденост 

относно актуалната смислова важност на такова изследователско 

начинание. Оценявам го като дълбоко промислено и формиращо 

психологичния център, организиращ логиката на последващото изложение. 

На това място искам да припомня една тенденция – преминала 

проверката на времето и пространството – чието послание гласи, че 

половината от отговора на даден въпрос се крие в неговата история. След 

прочита на първата основна глава /с. 7-25/ в съзнанието ми изникна точно 

тази асоциация.  

Езикът на изложението е понятийно прецизиран и същевременно 

емоционално топъл. Може би защото е автентичен и защото става дума за 

нещо като изповед на един честен изследовател, съумял да формира в 



работата си тъй рядко срещаното качество „научна добросъвестност”. 

Няма как, при това в прав текст, ментално и чувствено да не изкажа 

уважението и даже радостта си от констатираното, защото съм убедена, че 

само така се върви правилно по пътя към смислените постижения в нашата 

все още мистична наука. 

Конкретиката на изложението резонно е поведена с описанието на 

методологията на приложения от автора изследователски подход. Заявката 

в преследваната цел е внушителна, защото претендира за иновативна 

аргументация на идеята за социална онтология в статута ѝ на консистентна 

концептуална рамка на научното изследване в полето на социалните науки 

изобщо, и на социалната психология в частност. Нещо повече, търсят се и 

доказателствата за адекватност на прилагания методически инструмент 

така, че резултатите да демонстрират валидност посредством единството 

на теоретичните и емпиричните си индикации.  

От заложената за проверка хипотеза става ясно, че този инструмент е 

указан в принципа на релевантността, операционализиран в три точно 

формулирани критерия за приемане или отхвърляне на предположеното. 

Трите изследователски задачи, отразяващи основните семантични ядра на 

изследването, оценявам като съвършено адекватни на замисъла му.  

Целият втори параграф на главата, в който е споделен отговора на 

Николов защо точно тази идея и този принцип съдържат потенциала за 

методологична валидност на социално психологичните резултати, 

определям за един от най-съществените приносни моменти на 

дисертационния труд. Откривам два – относително автономни и все пак 

деликатно преплетени – слоя в смисъла на изложението. 

Първият е свързан с откровенията за ентусиазма на начинаещия 

социален психолог да овладее „научната истина”, последвалите 

емоционални фрустрации и рационален скепсис – до радикалното 

разочарование от тази „истина”. В универсален дискурс, това е 

естественият механизъм за случване на новото: за да се появи есенциално 

ново, фундамента на старото трябва да се разруши. Считам, че това 

откровение на Найден е индикатор на неговата достойна личностна и 

професионална мотивация, ръководила усилията му при написването на 

този труд. Демонстрираният мотивационен профил може да служи за 

пример на докторантите в областта на социалната психология, както при 



избора на тематичната проблематика, така и при подбора  на методическия 

инструментариум. 

Вторият приносен момент откроявам в стабилната аргументация на 

Николов относно необходимостта от активизиране на научните дискусии 

от страна на социалните науки, и в частност на социалната психология, с 

епохалните открития на физиката през последните 120 години – времето, 

през което квантовата механика с нарастваща убедителност руши 

традиционните /Нютонови/ представи за естествено-научното обяснение 

на света, смисъла на екзистенцията и параметрите на човешкия потенциал. 

Например, нейните шокиращи хипотези относно природата на нашия 

психологичен конструкт „съзнание” – някои вече отдавна доказани – 

фундаментално отхвърлят нелепите, догматичните и до днес 

неподлаганите на ревизии психологични концепции, за жалост удържащи 

монопола си в академичните среди и обслужващи еманципирани от 

автентичните цели на науката интереси.  

Ето защо приветствам и безусловно подкрепям всеки опит за 

методологична преориентация на изследователските подходи в социалната 

психология, търсещи съотносимост с доказаните принципи на квантовата 

физика. Именно в тази връзка искам отчетливо да откроя приноса на този 

дисертационен труд, който, по думите на автора му е: „... опит за диалог 

между откритията в астрофизиката и парадигмите в социалната 

психология”; „опит една научна платформа да се приеме като елемент в 

този диалог на приложение на нови еволюционни модели на реализиране 

на научни изследвания, иницииран от Алберт Айнщайн и цяла плеяда 

физици след него” /с. 9/. Намирам начинанието за синтезиране на нова 

концепция и адекватно произтичащ от нея релевантен метод за изследване 

на феномените в областта на социалната психология, и в частност 

етнопсихологията и политическата психология, за действително 

иновативно и успешно осъществено. 

Особено впечатление ми направи параграфа с разсъжденията на 

докторанта за взаимовръзката между личностната биография и научната 

идентичност /с. 12-25/. С прецизна логическа последователност и ясно 

откроени смислови акценти е съставена своеобразна „генеалогия стъпка по 

стъпка” на публикациите, предшествали работата му по окончателното 

оформяне на позицията, защитавана в дисертационния труд. 



Самото изследване на несъответствията на категориите, понятията и 

емпиричните параметри не само на социалната психология, но и на 

социалните науки изобщо, чийто резултат е конституирането на авторовия 

модел на социална онтология и методически съответстващият му принцип 

на релевантност, е представено в текста на изложението по втора, трета и 

четвърта основни глави.  

След прочита им намирам основание да отлича постижения на 

автора в следните проблематични кръгове: 

1. Във връзка с концептуализирането на методологичните основи на 

една иновативна колективна научна изследователска платформа, 

олицетворена от идеята за социална онтология /с. 26-45/. 

С фокус на вниманието върху съвременните визии на социалните 

науки  за терминологичната употреба на понятията група, общност, 

общностна идентичност и социално взаимодействие, е извършен 

задълбочен сравнителен анализ на техните определения, критерии и 

характеристики, лансирани от автори с различна теоретична ориентация и 

емпирична операционализация. 

Макар и написан с критически патос, анализът е интелигентен, 

защото, от една страна отдава подобаващия респект от страна на 

докторанта към изследователските усилия на досегашните автори, а от 

друга демонстрира уменията му да синтезира, извеждайки конкретни 

изводи и съществени обобщения.  

Отличавам за особено плодоносно предложението на Николов за 

творческо приложение на критическия психологичен подход към 

феномените на социалната онтология, формулиран и блестящо 

аргументиран от българския професор Людмил Георгиев като възможен 

път за „изправяне” на изследователските стратегии в социалните науки. 

Показано е познаване, умело боравене и адекватно екстраполиране на 

смислово-ценностните принципи, автентично конституиращи социалния 

порядък на дадена общностна идентичност. 

2. Във връзка с презентацията на Николов относно структурата на 

социалната онтология, типовете общностна идентичност и 

принципите на социалната еволюция /с. 45-140/. 



Композиционната организация на разгърнатата идея правилно 

откроява етапите на прогреса в човешкото развитие и показва стремеж за 

проследяването им в каузална зависимост, давайки сериозна заявка за 

прилагане на „една различна рамка на интерпретация” /с. 45/ посредством 

комплексна изследователска стратегия.  

Считам, че спазването на хронологичния принцип в подхода на 

анализ е удачен избор на докторанта, защото разкрива по-ясно не само 

генезиса на представите за началата на човешкия род, общности и 

идентичност, но и динамиката в еволюцията на разбиранията за тях. 

Тезата, че социалната онтология доминира над биологичната 

целесъобразност е колоритно онагледена чрез съставената факторна 

матрица на еволюцията на Хомо сапиенс сапиенс и убедително 

формулираните изводни твърдения, пряко произтичащи от систематичния 

анализ на съответните 10 фактора. 

Аналитико-синтетичните рефлексии на Николов върху уникалните 

качествени, общностни и исторически критерии, характеризиращи макро-

общностните образувания след епохата на племенните култури – каквито 

са етносите и цивилизациите, държавите и религиите – са далеч от 

рутинните писания и несъмнено обогатяват социално психологичното 

знание с разкритите взаимовръзки и новаторски аргументи. 

В презентацията на методологичния дебат по въпросите на 

етнонационалната проблематика, и в частност дефинирането на отделните 

типове общностна идентичност „етнос” и „нация” в модела на социалната 

онтология, авторовата позиция ерудирано изкристализира от анализите на 

балансиран брой класически и съвременни теоретични визии – за да 

намери логическия си завършек в извеждането на 5 универсални принципа 

на социалната еволюция, смислено ситуирани в ранг на „исторически 

уроци”, чието научаване би възпрепятствало цикличното повторение на 

непродуктивното и деструктивното. 

3. Във връзка с последната глава на дисертацията, включила 

творческите разсъждения на Николов за причините и следствията 

от взаимовръзката между принципа на релевантността и феномена 

на фундаменталната грешка /с. 141-210/. 



Последователно и по категоричен начин – следвайки логически път  

от дедукция към индукция – критическото мислене на автора отхвърля 

претенциите на културалния универсализъм, разбулвайки неговата 

методологична безпомощност в напъните му да приложи смислово-

ценностните принципи, изграждащи социалния порядък на дадена 

общностна идентичност и върху представителите на общностите отвъд 

нейните граници. 

Фокусът на вниманието върху опасността от несъответствията между 

универсалисткото теоретизиране и уникалната специфичност на 

идентичността, е оригинално подсилен от анализа на редица примери за 

нерелевантност на подхода, което трупа доказателствен материал в полза 

на предложения модел на социалната онтология. 

Оценявам формулираните насоки за релевантни изследвания и 

препоръките за разкриване на автентичните базисни ценностни 

антропологични модели за конкретна и реалистично изпълнима Програма, 

която би могла да конституира фундамента на една нова и по-релевантна 

на предмета си научна изследователска платформа. 

Финалът на основния текст, екстравагантно решен с приложените 

анализи на 5 случая от социокултурната битност на човешката 

цивилизация, оценявам за сполучлива илюстрация на функционалността, 

заложена в действително по-релевантната методология на авторовата идея 

за социална онтология. 

Заключителната част на тази мащабна работа възприемам като ясно, 

точно и адекватно на извършените анализи обобщение на резултатите от  

изследването. Считам, че докторантът е съумял да докаже убедително 

хипотезата си, положително удовлетворявайки заложените три сериозни 

критерия за проверка. Неговата искрена личностна, научна и социална 

ангажираност с темата на дисертационния труд, превръща самия труд в 

едно от редките смислени послания към онези, които все още имат „уши да 

чуят”. 

По отношение на техническо оформление, език и стил на изложение, 

понятийна и категориална адекватност, цитиране и позоваване на автори, 

трудът е отлично прецизиран и коректно написан. 



Изразявам съгласието си със самооценката на кандидата относно 

Справката за приносите на работата му по темата на дисертацията. Тя 

действително съдържа научна и социална мисия, критически разкрива 

важните проблемни въпроси на социалните науки изобщо и предлага 

стабилен потенциал за тактическото им разрешаване в практически аспект. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ искам да изкажа собствената си личностна и 

професионална удовлетвореност от прочита на дисертационния труд 

„Идеята за социална онтология и принципът на релевантността”, написан 

от Найден Николов. С уважение към неговия принос, сътворяван години 

наред, заявявам позиция с положителен вот за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

Гр. В. Търново                                            Рецензент: ...................... 

28.08.2016 г.                                         /проф. д-р Красимира Йонкова /    

     

 

 


