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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Розина Попова, член на научно жури  

в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ,  

обявен от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“,  

ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участниците в конкурса 

Единствен кандидат за конкурса е гл. ас. д-р Николай Георгиев 

Димитров. Кандидатът отговаря на изискванията, представени в чл. 24 от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, за 

допускане до участие в конкурса за доцент. 

I. Обобщени данни за научната продукция и 

преподавателска дейността на кандидата  

Д-р Николай Димитров има повече от шест години трудов стаж като 

хоноруван преподавател (СУ и НБУ) и главен асистент на основен трудов 

договор към СУ „Кл. Охридски“.  В бакалавърски и магистърски програми 

чете лекционни курсове по учебните дисциплини: Социална психология, 

Социална психология на маргинализирани социални общности (МП), 

Социална компетентност в общуването, Социална психология на пола (МП), 

Социална психология на виртуалното пространство (МП) - учебни 

дисциплини свързани с профила на обявения конкурс за доцент. 

Аудиторната заетост на гл.ас. Николай Димитров значително 

надхвърля нормативните изисквания на Софийския университет. Той чете 

осем лекционни курса и води семинарни занятия в специалност Психология 

както и в други специалности и факултети на Софийски университет. 

Кандидатът е представил общо 21 труда, след защитена докторска 

дисертация - 3 монографии, 5 студии и 13 статии и научни доклада в 
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сборници от конференции. Всички приложени публикации са от 

специализирани научни издателства. 

 Четири от трудовете са на английски език – факт, който заслужава 

положителна оценка с оглед по-широко популяризиране. Като изключим 

една публикация в съавторство, останалите трудове несъмнено показват 

пълна самостоятелност в постигнатите от автора научни резултати.  

Посочени са две цитирания, които са достатъчни за позицията - предмет 

на настоящия конкурс. 

Налице са данни, че кандидатът е бил достатъчно активен в представянето 

на научните си резултати на национални и международни форуми,  

членувайки в професионални организации и при реализиране на практически 

модели за работа.  

Д-р Н. Димитров ни представя и трудовия си опит, базиран на 

допълнителна квалификация с дейности по управление и развитие на 

човешките ресурси, консултиране за разработване на проекти и провеждане 

на обучения с клиенти от различни сектори на икономиката и държавната 

администрация. 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция  

Представените три монографични труда открояват концентрацията на 

творческите усилия на кандидата върху един фокус – социалните анклави на 

съвременността. В научната продукция на д-р Н. Димитров могат да се 

изведат редица приносни моменти, но тук ще посоча само част от тях, за да 

илюстрирам адекватността на кандидатурата му в настоящия конкурс.  

Монографията „Социалните анклави на съвременността. Дигиталният Аз“  

 синтезира резултатите от редица чуждестранни изследвания и описва 

автентично българско изследване в резултат на което е обособен 

личностен  конструкт,  характерен за взаимодействието в Интернет. 
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Интернет е изведен в обособена социална среда, маргинална по своята 

същност, осигуряваща на индивида контролирана обстановка за 

изграждането на идентичност. 

 Теоретически и статистически обосновано е представена структурата 

на Дигиталния Аз.  

Монографията „Социалните анклави на съвременността. Автосегрегация и 

маргинализация при ромското малцинство в България“   

 се откроява с изключителната актуалност на тематиката както за 

съвременните социални науки, така и за социалната практика. На 

анализ са подложени явления и процеси, изследвани през призмата на 

категориите „мултикултурализъм“ и „полиетничност“ и са разгледани 

възможностите за  решаване на проблеми, свързани с интеграцията на 

малцинствата (респ. ромското малцинство в България). 

Третата монография проследяваща процеса на автосегрегация на 

сексуалните малцинства „Социалните анклави на съвременността. Гей 

пространства. Социални и сексуални ареали на ЛГБТ-общността“.  

 е първият по рода си труд у нас, който ни представя цялостно и 

мултиаспектно изследване на „географията“ на социалните 

пространства на представителите на ЛГБТ-общността.  

 

 Монографията обогатява теорията със задълбочено проучване и 

анализиране аспектите на социалните взаимоотношения и 

взаимодействията, протичащи в изследваната (ЛГБТ) общност.  

 

  Чрез прилагане на научни методи за проучване на поведението, д-р Н. 

Димитров доказва, че пространството на гей-бара е много повече 

социална, отколкото „сексуална“ среда (място за себеизразяване, 

утвърждаване и социализация). 

 

 Приносен аспект в работата са откроените (при сравнителен анализ на 

двете изследвани маргинализирани общности) особености на  

поведение, базирани на различни мотиви за придобиване и запазване на 

идентичност.  
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 Получените резултати с приносен характер обогатяват теоретичните 

концепции за самоидентификация, себепрезентация и 

себеутвърждаване на индивида в социалната среда, конкретизират и  

развиват знанията за социалните анклави на съвременността.  

Това становище няма намерение да изреди всички приносни моменти в 

научните трудове на д-р Н. Димитров, а да илюстрира задълбочеността на 

подхода на участника в конкурса и да покаже степента на съответствие 

между изискванията на позицията, за която се кандидатства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гл. ас. д-р Николай Димитров е ерудиран специалист в областта на 

социалната психология и социална психология на маргинализирани 

общности. Тематиката на публикациите му е в пълно съответствие с 

тематиката на обявения конкурс. Научната му и педагогическа дейност 

удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото 

прилагане, както и съответните нормативни изисквания и критерии на 

Софийския университет. 

В заключение мога да заявя, че считам гл. ас д-р Николай Димитров за 

подходящ и подготвен кандидат за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по Психология (социалната психология и социална психология на 

маргинализирани общности) към катедра „Социална, трудова и 

педагогическа психология“  на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

 

 

София     Член на журито : 

10. 11. 2017       доц. д-р Розина Попова 
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