
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д.с.н. Дончо Градев 

 

на дисертационния труд на Найден Николов на тема:  

„ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА ОНТОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЪТ НА 

РЕЛЕВАНТНОСТТА“ 

 

 

 Основната задача, свързана с рецензирания труд, е да се даде 

отговор на въпроса дали той е разработен в степен да бъде представен за 

официална защита пред специализирано научно жури, присъждащо 

научни степени и звания. Моята оценка в това отношение се отнася до 

следните съдържателни моменти в дисертационната разработка: 

 Първо: Обособена е специална глава, която играе ролята на 

въведение в изследваната проблематика. Тук са представени основните 

цели, хипотези и задачи на тематичния анализ. С вещина и компетентност 

се дава отговор на въпроса защо идеята за социалната онтология се 

свързва с принципа на релевантността. По същество това са двете 

категории, които конструират заглавието на дисертацията. За запознатите 

с тази проблематика ще е интересно да се запознаят с два иновативни 

момента, отнасящи се до: 

1. Личностната биография и научната идентичност; 
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2. Смисълът на биографичното начало. 

Чрез тези две теоретични ориентации философският проблем за 

социалната онтология се превръща в социалнопсихологически проблем, 

който присъства като доминанта в цялостния анализ. 

Второ. Във втората глава на дисертацията е представено авторско 

разбиране на идеята за социалната онтология. Това разбиране е 

реализирано през призмата на следните дискутирани въпроси: 

1. Група и общност. 

2. Социалнопсихологическо взаимодействие и методология на 

изследване. 

3. Общностната идентичност и идеята за социалната онтология. 

4. Типове тенденции на социалнопсихологическото 

взаимодействие. 

5. Конструкция и реконструкция на социалната идентичност. 

По същество в направения тук анализ става дума за един успешен 

опит да се вгради социалнопсихологическия подход в традиционно 

философския анализ на социалната онтология. Освен в конкретен смисъл 

този изследователски резултат е от значение за обогатяване на 

теоретичното съдържание на доминиращите изследователски парадигми, 

сведени до четири основни разновидности: 

1. Позитивистка парадигма; 

2. Постпозитивитка парадигма; 

3. Конструктивистка парадигма 

4. Парадигмата „Критичната теория“.  

Изследователските парадигми, разбирани като система от базисни 

убеждения са основани върху онтологически, епистемологически и 
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методологически предпоставки. Изследователските парадигми определят 

за изследователите какъв е смисълът на тяхната работа и какво попада в и 

извън рамките на легитимното изследване. Съобразно такава важна роля, 

която се определя на парадигмите е от значение отчитането на всяка 

теоретична промяна, осъществявана в нейните базисни предпоставки. Това 

се отнася в голяма степен до социалната онтология, която е част от 

онтологическия въпрос на всяка от горепосочените четири парадигми. В 

този смисъл теоретичното изследване на Найден Николов има приносно 

значение. 

Относително автономна част от анализа авторът посвещава на 

„Структурата на социалната онтология – типовете идентичност и 

принципа на социалната еволюция“. По-специално тук са включени 

следните въпроси: 

1. „Тайната на човешкия произход – родово-семейна и племенна 

идентичност“; 

2. Етногенеза и цивилизация; 

3. Етнонационалната проблематика; 

4. Принципите на социалната еволюция. 

Тук отново водещ е социалнопсихологическият подход на анализ, но 

той е в комбинация с принципите на социалната антропология и 

културология. Найден Николов показва компетентност в 

междудисциплинните изследвания, наложени от широтата на темата за 

социалната онтология. В много от своите изследователски полета 

социалната психология по необходимост привлича данни и теоретични 

обобщения от другите социални науки, каквито са социологията, 

антропологията, историята и науки за социалното поведение. Найден 

Николов се съобразява с този факт и показва умение при прилагането на 
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междудисциплинния подход, в който е включена и социалната 

психология. Той застава на позицията на социологическата ориентация на 

социалната психология, която е продуктивна спрямо темата на 

дисертацията. Психологическата социална психология, която има за обект 

личността и малката група страда от чувствителни ограничения при 

опитите да се изследват големите общности и масовите 

социалнопсихологически феномени. Спорът между социологическата и 

психологическата социална психология все още не е решен и това се 

отразява върху приложния характер на социалнопсихологическите 

изследвания. 

Приемам справката за приносите, отразени в автореферата. Давам 

висока оценка на публикациите по темата на дисертационния труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пред нас е една балансирана и завършена спрямо поставените цели 

докторска разработка. Найден Николов е амбициозен изследовател, който 

винаги се е заемал със сложни и неразработени теми в социалната 

психология. 

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждането на образователната и научна степен 

„доктор“ на Найден Цеков Николов по професионално направление 3.2 

Психология (Социална психология). 

09.09.2016 г.     РЕЦЕНЗЕНТ: 

гр. София       (проф. д.с.н. Д. Градев) 


