
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. дсн Дончо Николов Градев 

 

ОТНОСНО: научните трудове на гл. асистент д-р Николай 

Георгиев Димитров, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент”, обявен от СУ в ДВ, бр. 61/28.07. 

2017 г., по професионално направление 3.2. Психология /Социална 

психология – социална психология на маргинализирани общности/. 

 

Николай Георгиев Димитров е единствен участник в настоящия 

конкурс. Той е редовен преподавател в Софийския университет. 

Преминал е всички равнища на академичната кариера и понастоящем е 

главен асистент по социална психология в специалност „Психология” 

на СУ. През 2010 г. придобива образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност 05.06.10 – „Социална психология”. 

 При провеждане на процедура относно присъждането на 

хабилитационна степен се изисква оценката на преподавателските и 

изследователските качества на съответните кандидати. 

В Софийския университет гл. асистент Николай Димитров чете 

лекции в бакалавърски и магистърски програми по следните 

дисциплини: Социална психология; Социална компетентност в 

общуването; Психология; Социална психология на маргинализираните 

социални общности; Социална психология на виртуалното 

пространство; Медийна психология; Социална психология на пола; 

Виртуален труд и организация. Трябва да се отбележи, че с течение на 
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времето приложните клонове на социалната психология придобиват 

силно обособена самостоятелност, а това е предизвикателство към 

преподавателите, ангажирани с реализацията на различните приложни 

психологически знания. Тук искам да посоча, че кандидатът в конкурса 

притежава качествата за справяне със спецификите на различните 

приложни ориентации на преподаването по психология. Тази моя 

преценка се основава на мнението на научната общност, а също и на 

представените разнообразни научни публикации, представени за 

нуждите на настоящия конкурс. 

Представен е и прецизен списък на научните публикации и 

научните проекти на кандидата в конкурса. Публикациите са 

систематизирани по времеви и съдържателни критерии. Те са 

разнообразни по форма. Включени са: три монографии; пет студии; 

тринадесет статии и научни доклади. Публикациите са в наши и чужди 

издания. Няма да се спирам на всяка отделна публикация. Ще ги 

систематизирам по сродна проблематика и главно по значението, което 

имат за представянето в настоящия конкурс. Съобразно тези критерии 

моята подредба е следната:  

1. Дигиталният Аз. Тази проблематика е сравнително нова и 

всичко написано в тази сфера има, в някаква степен, приносно 

значение. 

2. Автосегрегация и маргинализация при ромското малцинство в 

България. Тематичната област има дълга история, но новото, което 

авторът внася, е социалнопсихологическата интерпретация на 

общността на ромите. 
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3. Анализ на автосегрегацията при етнически и полови 

малцинства. Ценността на тази студия е, че тя стимулира стремежа към 

емпирични изследвания на читателите.  

4. Телесен Аз-образ, ейджизъм и хегемонизация на 

маскулинността в гей общността. Дълго време тази тематика не е била 

обект на научни изследвания. Николай Димитров е един от малкото 

автори, който работи компетентно в тази област.  

5. Промяната на идентичността в дигиталния свят. Тази 

публикация утвърждава значимостта на изследванията на т. н.  втора 

реалност. 

6. Професионален и извънпрофесионален Аз-образ при 

работещите в областта на Човешките ресурси. Тук се показва как 

знанието по социална психология намира приложение в определена 

практическа дейност. 

7. Стереотипи и социални дистанции към някои етнически и 

религиозни групи. През последните няколко десетилетия тези 

проблеми са предмет на постоянни дискусии в сферата на социалната 

политика. В този процес социалната  психология заема все по-активно 

присъствие. 

8. Някои аспекти на социализацията и възпроизводството на 

джендърната култура. Тук са съчетани традиционно 

културологическият подход с интерпретативните възможности на 

социалната психология. 

Посочените от мен главни центрове в изследователската дейност 

на Николай Димитров показват, че той притежава съвременни знания в 

областта на социалната психология. 
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Приложена е справка за цитиранията на представените научни 

публикации. Приемам справката за приносите на публикациите, 

представени в настоящия конкурс. Тя напълно отговаря на 

съдържанието на конкурсните материали.  

Оценката ми за цялостното творчество на гл. асистент д-р 

Николай Димитров може да се представи в следните насоки: 

1. Кандидатът в конкурса има образование, което отговаря на 

профила на настоящия конкурс. 

2. Кандидатът има защитена докторска дисертация. Това е 

атестат за неговото научно развитие. 

3. Николай Димитров чрез своите публикации е показал, че 

притежава творческо мислене и компетентност на съвременен 

изследовател. 

4. Много от научните публикации, които са разработени на 

теоретично равнище, могат да послужат за основа на конкретни 

емпирични изследвания. Това е показател, че е налице демонстрация на 

висока степен на теоретично мислене. 

Нямам специални критични бележки към трудовете на кандидата 

в настоящия конкурс. Намирам, че творчеството му върви във 

възходяща насока. В последните му публикации се вижда по-голяма 

увереност и смелост в научните търсения. 

Ще посоча някои препоръки към изследователската активност на 

гл. асистент д-р Николай Димитров: 

А. Смятам, че широката сфера на преподавателските му курсове 

може да се редуцира до една-две области. Така бъдещият доцент ще е 

по-ефективен като преподавател.  
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Б. Препоръчвам върху основата на множеството статии, студии и 

научни доклади да се разработят няколко учебни помагала, които ще 

бъдат полезни за обучението на нашите студенти по психология.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кандидатът в настоящия конкурс изцяло 

покрива изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и на Правилника за неговото приложение.  

В резултат на високата ми оценка за научната и 

преподавателската дейност на гл. асистент д-р Николай Георгиев 

Димитров, убедено подкрепям избирането му за „доцент” по 

професионално направление 3. 2. Психология /Социална психология – 

социална психология на маргинализирани общности/. 

 

 

 

 

 

 

01.11. 2017 г.                                          Изготвил становището:   

      /проф. дсн Дончо Градев/ 

 

 

 

 

 

 


