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РЕЦЕНЗИЯ 
на трудовете на доц. д-р Красимира Костадинова Байчинска, представени за участието й в 

конкурса за професор по Обща психология (Психология на личността), обявен в ДВ, бр. 

76/30.09.2011 г., за нуждите на Института за изследване на населението и човека при БАН   

  

 За участието си в конкурса за професор Красимира Байчинска е представила 59 

научни публикации, от които 3 монографии и 56 научни статии. Две статии са публикувани в 

чуждестранни научни издания, а останалите 54 в престижни български сборници и научни 

списания с рецензентски апарат. Освен това тя е изнесла 14 научни доклада на международни 

научни форуми – конгреси, конференции и симпозиуми, както и 18 научни доклада на 

национални конгреси, конференции и симпозиуми с международно участие. Всичките 

предложени за конкурса публикации са направени, след като Байчинска е получила 

академичното звание „доцент“ в Института по психология при БАН през 1994 г. Тази голяма по 

обем и значима по научност на изданията продукция отразява интензивна, високопрофесионална 

и задълбочена теоретикоекспериментална изследователска дейност. Показател за изследователската 

целенасоченост на доц. Байчинка е фокусирането й върху две основни проблемни области. 

Първата „Ценности, общество и личност“ е основната, приоритетната, водещата й проблемна 

област с най-значими приноси към науката психология. Втората „Развитие на личността“ има 

не по-малко значение за психологическата наука в нашата страна. Първата проблемна 

област е представена най-пълно, всеобхватно и задълбочено в монографията „Ценностите 

на съвременната българска култура“, Издателство „Гутенберг“, София, 2011 г., 273 стр., 

която е определена от авторката като хабилитационния й труд. Тъкмо поради това ще 

насоча рецензията си предимно към тази монография, след което ще дам обобщена оценка 

на публикациите по втората проблемна област.  

Хабилитационният труд на Красимира Байчинска представя мащабно теоретико-

експериментално изследване на ценностите и ценностната криза на българите в прехода на 

българското общество към демокрация и пазарно стопанство. Доц. Байчинска е успяла по 

изключително продуктивен начин да хармонизира резултатите от множество собствени и 

чужди изследвания на ценностите и други психологически променливи за периода от 1993 
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г. до 2005 г. Тя ги е опаковала в теоретични рамки, които обхващат както класическите 

психологически конструкти за ценностите на личността и тяхната регулативна функция, така 

и социалните конструкти, изграждащи по-широки теоретични модели на ценностната 

система и различните измерения на ценностната криза като съставна част на българската 

култура през този период. Богатото съдържание на книгата е организирано в увод и десет 

глави. Те пък от своя страна включват раздели и подраздели с информативни заглавия, 

резюмиращи най-съществените идеи и резултати, представени в съответните текстове. 

Всички тези макро и микро разчленявания на текста са подчинени на строга логика на 

подреждане и вътрешна идейна обвързаност, които осигуряват гещалтното възприемане на 

труда. 

 В първите три глави е поставен фундаментът на труда. От една страна, тук се 

разглеждат основните подходи към изследване на ценностите на индивида и културата, а, от 

друга страна, се описва с необходимата достатъчност методологията на собствените 

изследвания. С дълбочината на професионалното разбиране и силата на научното  критично 

мислене в първа глава Красимира Байчинска представя двата основни подхода към 

изследване на ценностите – структурно енергетичния подход на Рокич и Инглехард за 

изследване на ценностната система и структурно-съдържателния подход на Хофстеде, 

Шварц и Триандис за изследване на ценностите на културата. Дадени са структурно 

определящите критерии за класификация на ценностите по оста “терминални – инструментални”, 

скалирането им по значимост от представителите на дадена култура и еднолинейната им 

вертикална йерархия според Рокич. С голяма яснота и съдържателна релефност е представен 

петмерният модел на Хофстеде за ценностите на културата. Кратко, но с необходимата 

степен на смислово различаване авторката описва дименсиите “отдалеченост от властта”, 

“избягване на неопределеността”, “мъжественост/женственост”, “индивидуализъм/ колективизъм” 

и “краткосрочна/дългосрочна перспектива”. От гледище на своите собствени изследвания 

напълно естествено е тя да представи по-подробно кръговият модел на ценностите, 

предложен от Шварц. Тъкмо по модела на Шварц Байчинска планира и провежда през 

1993 г. първото си кроскултурно изследване на ценностите на българската култура. Освен 

това и в по-късните си изследвания тя оперира с конструкти от този модел, като 

консерватизъм, егалитаризъм, контрол върху средата, интелектуална и афективна 
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автономност и др. Много интересно са описани и културните синдроми по Хари Триандис. 

Разкрит е смисълът на предложените от него конструкти “вертикален и хоризонтален 

индивидуализъм”, “вертикален и хоризонтален колективизъм” и са дадени основанията му 

защо на макро равнище индивидуализмът и колективизмът трябва да се разглеждат като 

отделни независими дименсии. За изчерпателност в прегледа на литературата говори и 

разглеждането на сравнително новия модел на националните култури, разработен от 

Тромпенаарс и Хампдън-Търнър. Макар че този модел е насочен повече към ценностите на 

организационната култура, Байчинска показва и претенциите на авторите му да го 

разпространят и върху ценностните системи на националните култури. 

 По-нататък тя обхваща и изследванията на ценностите и ценностните приоритети 

на различни социални и социално професионални групи в България. Байчинска е отразила 

голямото разнообразие от изследвания по тази тема у нас независимо от каква перспектива и 

от какви специалисти са направени. Практически тя представя почти всичко, което 

българските учени са правили в тази предметна област през последните 20 години, като е 

направила многопосочен съпоставителен анализ на основните резултати от тези изследвания. 

Естествено най-голямо внимание е отделила на собствените изследвания, някои от които са 

част от голямото кроскултурно изследване на Шварц. Тук са разгледани не само ценностните 

системи на различни социални групи, но и характера на ценностната трансформация.  

В трета и четвърта глава е отделено специално внимание на различните аспекти на 

ценностния преход в България. Тук е дадена и общата постановка на задачата за тяхното 

изследване. Въведени са теоретични конструкти като ценностни конфликти и ценностна 

криза, които са индикатори на ценностната промяна; изтъкната е модернизиращата и 

консервативната тенденция в българската култура; показан е психосемантичният модел на 

категориалната и дименсионалната структура на ценностите на културно равнище, 

разработен от Шварц; приведени са резултати от кроскултурни изследвания, които 

потвърждават тази структура; подробно е описан теоретичният модел на собственото 

изследване, който е приложен в серия от собствени лонгитюдни и срезови изследвания. 

Собственият модел на емпиричното изследване е разработен въз основа на диалектическия 

подход на авторката, от който е изведен по-общият хоризонтално вертикален теоретичен 

модел на ценностната йерархия. Тъкмо в този богат теоретичен и емпиричен контекст са 
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формулирани целите, задачите и хипотезите на изследването, аргументирано са изведени 

параметрите и структурните аспекти на ценностния преход, показани са източниците на 

ценностна криза.  

Като завършек на основните постановки и модели на изследването доц. Байчинска  

описва педантично техническите параметри на серията от изследвания, представени в 

следващите глави, а именно структура и обем на извадките, подробно представяне на 

измервателния инструментариум и др. Професионално и при спазване на необходимите 

изисквания за описание на методите са разгледани както съдържателните, психосемантичните 

структури на отделните инструменти за измерване, така и психометричните им параметри. 

Авторката представя пет методики, които използва по-нататък в изследванията си, а 

именно: 

• метод на Шварц за изследване на ценностите, адаптиран за български 

условия от Байчинска; 

• оригинална българска скала за измерване на индивидуализма/ колективизма, 

разработена от Герганов, Дилова, Петкова и Паспаланова; 

• Въпросник на Олеш за ценностна криза, адаптиран за български условия от 

Байчинска и Гарванова; 

• Скала на Холмс и Рейх за оценка на стресиращи жизнени събития; 

• Скала на Диенер и сътр. за удовлетвореност от живота. 

Тези методики са напълно адекватни както по психосемантичната си структура, така и 

по психометричните си показатели за решаване на поставените изследователски задачи.  

 Представянето на серията от собствени изследвания започва с изследването на 

ценностната криза и ценностната алтернатива свобода или равенство, които са ключови за 

българския преход.  

След като разкрива смисъла и съдържанието на теоретичния конструкт “ценностна 

криза”, Байчинска разглежда социално-професионалните, социално-историческите, личностните 

и екзистенциалните й аспекти и поставя целите и задачите на конкретните изследвания за 

проверка на съответните хипотези. Резултатите от измерванията на ценностната криза и 

някои други личностови параметри са обработени с адекватни методи на статистическия 

извод. Така авторката установява по безспорен начин, че най-голяма ценностна криза 
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показват безработните, че образователното равнище влияе съществено върху ценностната 

криза, като степента й е най-голяма при хора с основно образование, че индивидуалистите 

в сравнение с колективистите преживяват в по-висока степен ценностната криза и др. 

Интересни са резултатите от проследяване динамиката на ценностната криза. Оказва се, че 

индивидуалистите преживяват по-висока ценностна криза, която се запазва приблизително 

на едно и също равнище през 1995 г. и 2005 г. При колективистите обаче се наблюдава 

съществен спад на степента на ценностната криза през 2005 г. в сравнение със степента й 

през 1995 г. Чрез множествен регресионен анализ е установено кои жизнени събития 

влияят съществено върху степента на ценностната криза. Резултатите от тези анализи са 

обобщени в съдържателен интерпретативен формат, въведен в контекста на целите, задачите и 

хипотезите на това изследване и резултатите от аналогични изследвания в други култури. 

Задачата на второто изследване е да се анализира ценностната алтернатива свобода 

или равенство, което е един от важните аспекти на прехода в България. Тук е измерено 

предпочитанието към свободата и равенството. Установен е процентът на егалитаристите 

и либералите сред различни извадки, моделиращи модернизиращи или консервативни 

тенденции. Много интересна е психосемантичната структура на ценностите сред либерали, 

разкрита чрез методите на многомерното скалиране. Установено е още, че ценностната 

криза е по-силно изразена при егалитаристите, отколкото при либералите. Въз основа на 

данните от това изследване Байчинска обогатява своя хоризонтално-вертикален модел за 

8-те ценности. 

В кроскултурното изследване на ценностите на българската култура в началото на 

прехода, проведено през 1995 г., Байчинска си поставя интересни и дълбоко съдържателни 

изследователски задачи да анализира ценностите на българската култура в източноевропейска и 

западноевропейска перспектива. Като обяснителен модел тя използва изцяло седемкатегорийния 

модел на Шварц. Описанието е в термините на близост между ценностните модели на 

изследваните лица от българските извадки до ценностните модели на съответните 

източноевропейски и западноевропейски извадки. Анализите са подробни, задълбочени и 

теоретично много добре аргументирани. Въз основа на резултатите от конкретни емпирични 

данни авторката разкрива общност и специфика в ценностните модели на учители и 

студенти от извадките, които моделират съответно консервативни и модернизиращи 
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тенденции в културата. В тези анализи Байчинска прилага цял арсенал от модели и методи, 

чрез които извлича интересни закономерности и тенденции.  

Преходът от макро към микро равнище на изследване на ценностната система е 

напълно завършен в последните глави, където са описани резултатите от изследване на 

взаимовръзки и влияния между ценностния модел на българската култура и личността в 

динамичен контекст – устойчивост и промяна по отношение на два времеви среза – 1995 г. и 

2005 г. Много интересен е категориалният и дименсионалният анализ на културния модел на 

колективисти и индивидуалисти. За целта отново се използва седемкатегорийният модел на 

Шварц и вертикално-хоризонталният модел на авторката. Установени са ценностни 

доминанти и гъвкавост на ценностните категории при индивидуалисти и колективисти. 

Въз основа на множество данни и тенденции за промяна Байчинска дори показва трендове, 

чрез които се предсказват промени в ценностните модели след 10 и дори след 20 години. 

Така тя изтъква мощността на използваната методология и задава продуктивна 

изследователска програма за един сравнително обозрим бъдещ период на развитие на 

ценностните модели.  

В обобщителната заключителна глава Красимира Байчинска отчетливо изтъква кои са 

устойчивите, гъвкавите и кризисните аспекти в ценностните модели на значими групи, 

които представляват различни тенденции в ценностната система на българската култура.  

В заключение към оценката си за хабилитационния труд искам да изтъкна уникалния 

му характер. Красимира Байчинска е успяла да разкрие многоаспектната същност на 

ценностния модел на българската култура и на ценностната система на равнището на 

личността в периода на преход. Тя е постигнала това чрез професионално планирани и 

проведени изследвания, в които е приложила както дълбоко съдържателни инструменти за 

измерване на ценности, ценностна криза, удовлетвореност от живота, индивидуализъм/ 

колективизъм и др., така и мощни психометрични и статистически методи за анализ да 

емпирични данни и за вземане на решение относно закономерности, тенденции, устойчивост 

и промени. Трудът съдържа множество нови идеи и резултати с приносен характер към 

изследователската област на ценностите.  

Изследванията по втората проблемна област „Развитие на личността“ са представени 

най-пълно в монографията „Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и 
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психично благополучие в юношеска възраст“. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 

София, 2009 г. Доц. Байчинска планира и провежда мащабно емпирично изследване, чиято цел е 

да се характеризират статусите на психосоциалната идентичност на повече от 500 юноши. Като 

използва два водещи критерия за типологизация на статусите на психосоциалната идентичност, 

а именно самоопределеност и изследователска активност, тя извежда 4 вида психосоциална 

идентичност и прави обобщен портрет на юношата от всеки статус. Това са статусите на  

изградена психосоциалната идентичност, мораториум на психосоциалната идентичност, 

предрешена психосоциална идентичност и дифузия на психосоциалната идентичност. 

Анализите са задълбочени, а изводите и обобщенията – убедителни. Резултатите от 

емпиричното изследване доказват високата обяснителна и предиктивна сила на използвания 

теоретичен модел. Голям е процентът на юношите в мораториум на психосоциалната 

идентичност (близо 60%). Те се характеризират със силно изразена склонност към лично 

проблематизиране, с насока да изживеят и осмислят въпросите на идентичността. Според 

авторката те не смятат, че са намерили решения, които да удовлетворяват търсенията им в 

достатъчна степен. Това, което е най-важно за тях, е да изпитат лично всички предлагани 

възможности. Затова се оставят до голяма степен на обстоятелствата на средата. Водеща 

при тях е необходимостта от изпробване, а не от трайна ангажираност. Характеристиката 

на юношите от този статус се изразява най-добре чрез техния лайтмотив „Искам да 

изживея всичко тук и сега”. Пак в тази монография са описани и емпирични изследвания 

на националната идентичност в контекста на разширяващата се глобализация, от една 

страна, и на субективното психично благополучие, от друга страна. Доц. Байчинска прави 

много сполучлив опит да свърже психичното благополучие както със статусите на 

психосоциалната идентичност, така и с националната идентичност. Нещо повече, с емпирични 

данни тя показва какви са посоките на влияние на различните типове идентичност върху 

психичното благополучие на юношите. Резултатите показват, че над 70% от изследваните 

юноши се самооценяват като щастливи и много щастливи. Като се вземе и резултатът от 

удовлетвореността им от живота, се прави обобщения извод, че българските юноши 

оценяват психичното си благополучие като високо. Друг важен резултат от това изследване 

показва, че юношите с определена идентичност са по-щастливи, отколкото тези с 

неопределена идентичност. Разгледаната монография и серията публикации в тази 
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