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Докторант Найден Николов е дипломиран магистър по социална и политическа 

психология на Софийски Университет ”Св. Кл. Охридски”. Преди да спечели конкурс за 

асистент по социална психология във Философски факултет, е бил експерт по политически 

анализи в Кабинета на президента на България. И в двете си позиции, освен с анализи и 

преподаване, се е занимавал и с тренингово обучение. Тези му дейности са допринесли за 

натрупване на опит – теоретичен и практически, в областта на социалната и политическата 

психология. Владее английски език. 

 Представеният за рецензиране дисертационен труд е структуриран в четири 

основни глави, придружени с въведение, обобщени изводи и заключение, както и 

литература и приложения. Използваните литературни източници са 161 на брой на 

български и английски език като в тях се включват и интернет материали. В приложение 

са представени 7 емблематични картини на известните художници като Леонардо Да 

Винчи, Пабло Пикасо и Диего Веласкес. Без приложението, текстът на дисертацията 

обхваща 222 стандартни страници.  

 Въведението на дисертацията е нестандартно, както го е озаглавил и самият 

докторант. Вместо увод са представени няколко митологични нератива. На мен ми липсва 

експлицитно обоснована теза на дисертацията, както и лична мотивация за избор на 

темата. 

 Дисертацията е изцяло теоретична. Бих я определила като философия на 

онтологичния проблем и релативизма в социалната психология.  

 Отново нестандартно, първата глава е посветена на целта и задачите на теоретичния 

анализ. Следвайки тази логика, втората глава обсъжда задълбочено едно от ключовите 

понятия, включено в темата на дисертацията, а именно – идеята за социалната онтология. 

Като започва с анализ на групите и общностите, докторант Найден Николов дискутира 

равнищата на социалните взаймодействия, типовете тенденции за социалнопсихично 



възпроизводство, за да достигне до конструирането и реконструирането на общностната 

идентичност. Втора глава завършва с важното уточнение, че в научната литература 

понятието общностна идентичност не рядко се замества с други синонимни понятия като 

културна цялост, социокултурно съдържание и културна идентичност, което прави и 

дисертантът в изложението си по-нататък. 

В трета глава анализът на социалната онтология се свързва с принципите на 

социалната еволюция. Тази част има най-голяма тежест като съдържателен анализ и 

обхваща почти 80 страници. В трета глава за мен най-силен е заключителният параграф 

3.4. (номериран по погрешка 3.5. в дисертацията), засягащ принципите на социалната 

еволюция. Петте основни принципа (с.122 от дисертацията) са анализирани изклюително 

детайлно и добросъвестно.  

В първия принцип много добро впечатление прави анализът на социалната промяна 

в двете й форми – творческа и статично-циклична. Подходящо са представени и реални 

примери от човешката история за такива социални промени. Сполучлив е и анализът за 

достигането на „критичната точка“ в социалния прогрес, което води до появата на ново 

качество и усъвършенствана форма на социална онтология. При изясняването на третия 

принцип за динамичните механизми на развитие е включен и постулатът за поставяне на 

индивидуалното биологично съществуване под социален контрол. Добре са изяснени и 

архаичните човешки вярвания и ценности – тотемизъм и екзогамия. 

За мен особено важен в исторически аспект е принципът на интеграция и 

глобализация, който логически корелира с нашето съвремие. Критичният анализ препраща 

нееднократно към античността и после отново се връща на съвременното развитие. 

Оценявам го като особено сполучлив.  

Последният принцип, подходящо наименован от докторант Найден Николов 

алтернативна еволюция, доказва, че „Алтернативните сценарии за реализиране 

потенциала на еволюционната вълна обхващат тези аспекти на интеграция и глобализация, 

които не са решени“ (с. 139 от дисертацията) от доминиращата социална онтология.   

За мен най-приносната част в дисертационния труд е в последната четвърта глава, 

дискутираща връзката между принципа на релевантността и фундаменталната грешка, 

особено параграфи 4.2 и 4.3. Първият анализира реални примери за нерелевантност, а 

вторият – предлага насоки за релевантни изследвания в съвременното историческо време.  



Последният параграф на четвърта глава – анализ на случаи, също с приносни 

моменти, отново ни връща назад във времето, започвайки от 1. „Късният Рим“, 

преминавайки през 2. „Йосиф Сталин“ и 3. Феноменът „Мафия“ и достигайки до 

класическите форми на живопис – 4. Сюжетът „Las Meninas” на Диего Веласкес и връзката 

му с произведения на Пабло Пикасо и 5. Леонардо Да Винчи. Психологичният анализ на 

живопистта на Леонардо не пренебрегва заслугите на един от големите майстори в 

социалната психология, какъвто е Зигмунд Фрайд. Така относително тежката филосовска 

проблематика на дисертацията завършва креативно с анализ на живописното изкуство, 

похват, който бих нарекла „балсам за душата“. 

Заключителната част, освен резултатите от анализите, съдържа повече въпроси, 

отколкото отговори. 

Авторефератът, макар и доста голям като брой страници – 48, с по-малка от 

стандартната разрядка, коректно отговаря на съдържанието на дисертацията. Приемам 

трите приносни момента така, както са формулирани от докторанта. 

И дисертацията, и авторефератът, са написани на добър и ясен научен език.  

По темата на дисертацията Найден Николов има 7 публикации, което надхвърля 

изискуемия минимум. 

 Имам и някои критични бележки: 

1. Уважавайки правото на всеки автор за структуриране на дисертацията му, смятам за 

доста несъразмерно в случая една глава, например първата, да е 19 страници, а 

третата – почти 80, или 77 страници. И не става въпрос за дизсинхрон в обема, а за 

възможност за по-добра смислова връзка между главите. Такава според мен 

съществува и позволява спокойно да се обединят първа и втора глава.   

2. Техническата ми бележка е малка, но я споменавам във връзка с бъдещите трудове 

и публикации на докторанта. Предлагам му да се изписват с думи „1-то“, „2-то“ и 

т.н., когато са в текста и особено, когато с тях започва нов параграф. 

3. Третата ми бележка е най-същностна. Ще я задам като въпрос – каква е тезата на 

дисертацията (не хипотезата)? Предлагам на докторант Найден Николов да ми 

отговори по време на защитата. Тезата би трябвало да бъде експлицитно 

формулирана още в увода, а накрая на дисертацията, в заключителната й част, да 

има препратка към нея – подкрепя ли се, или се отхвърля от направените анализи.  



 

Заключение: 

Критичните ми бележки не омаловажават сериозния научен труд, който е подготвил 

за защита докторант Найден Николков. Основните преимущества на работата засягат 

способността на автора да реферира – на български и английски език, и анализира голям и 

центриран към темата научен материал, както и да предлага свои виждания и позиции. 

Смятам, че рецензираният труд притежава всички качества на докторат и предлагам на 

колегите от уважаемото жури да подкрепим с вота си присъждането на образователната и 

научната степен „Доктор” на Найден Николов за дисертацията му на тема „Идеята за 

социална онтология и принципът на релевантността”. 
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