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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. Антоанета Христова 

Институт за изследване на населението и човека 

 

Становището е част от процедурата на конкурса за професор по научна област 3. 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, 

научна специалност 05.06.01 обща психология  (психология на личността, департамент 

„Психология” при Института за изследване на населението и човека – БАН 

 

В горепосочения конкурс участва само един кандидат –  Красимира Байчински. Тя е 

доцент в Института за изследване на населението и човека към БАН. Работи в секция 

„Психология на личността и методология на психологичното изследване”, като е била 

неин ръководител между 1996 – 1999 и 2008-2011 г. Член е на редколегията на сп. 

Психологични изследвания. Основател е на Българското общество по аналитична 

психология „К.Г.Юнг” и негов председател до 2002 г.   

В конкурса кандидатът участва с 3 монографии и 43 статии. Публикациите са 

организирани в три тематики. Първата е представена от монографията  «Ценностите на 

съвременната българска култура”. 2011. Изд. „Гутенберг“, 273с., ISBN 978-954-617-123-8. 

Връзката между ценности и култура е проблем и на 7 статии, ценностите на съвременната 

българска култура в личностна   перспектива са отразени в 5 статии, а ценностите на 

българина в кроскултурна, макросоциална и личностна перспектива (индивидуално ниво) 

в 12 статии.  Целта на монографичния труд „Ценностите на съвременната българска 

култура“ е да обобщи резултатите от четири научни изследвания на структурните и 

динамични особености на ценностите на българската култура, проведени в различни 

периоди от време. Използван е системно-функционалния подход към ценностната система, 

разработван от автора, през последните 20 години (Байчинска, 1989, 1994). Този подход 

предлага структурни модели за анализ,  които позволяват лесно и точно да се изразят 

ценностните приоритети и начините за разрешаване на ценностни конфликти в различни 

социални групи. Друга важна черта на изследванията е тяхната многоаспектност, 

използването на три психологически перспективи: кроскултурна, макросоциологична и 



личностно- индивидуална. Кроскултурната перспектива е осъществена чрез включване на 

България в най-голямото кроскултурно изследване на ценностите, проведено през 90 –те 

години, под ръководството на проф. Шварц (Schwartz, 1992, 1994, 1995). Втората 

перспектива е социалнопсихологическата. Тя допълва кроскултурната перспектива, като 

конкретизира характера на ценностните приоритети, а също скоростта и посоката на 

ценностните изменения в различни социално-професионални групи, носители на 

консервативната респ. модернизиращата тенденция в българската култура. Третата 

перспектива на изследванията на ценностите на българската култура е личностно 

психологичната. Тя бе фокусирана върху въпроса: “Какъв тип е личността, която иска и 

може да модернизира българската култура?” 

Темата „Развитие на личността” е представена в две монографии на автора, едната 

от които в съавторство. Монографията на Байчинска K., Бакрачева, M и Савова С. 2009. 

Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично 

благополучие в юношеска възраст, Акад. Изд. ”Проф. Марин Дринов”, С., 375стр., ISBN 

978-954-322-256-8 е колективен труд - психологическо изследване на българските юноши 

през призмата на три фундаментални характеристики и техните взаимовръзки: 1) статус на 

психосоциална и национална идентичност 2) ценностната система, и 3) психично 

благополучие. Тези проблеми са традиционни за психология на развитието, но 

изследванията, които проследяват съвместното им развитие и взаимовръзката между тях, 

са много малко. Проведено е емпирично изследване на статусите на психосоциалната 

идентичност на 532 български юноши, направено през 2002 г., което е изложено във втора 

глава на книгата. Те позволяват да се предложи обобщен портрет на юношата от всеки 

един статус. Основните резултати показват, че най-разпространен сред българските 

юноши статус на национална идентичност е мораториумът (63%), следван от дифузията 

(16%) и постигната идентичност (15%). Прави впечатление, че статусът на наложена 

идентичност е учудващо слабо изразен. Националната идентичност е много тясно свързана 

с идеята за родственост и приемственост и ниският процент изследвани лица, попаднали в 

този статус е парадоксален, ако се интерпретира сам по себе си. 74% от българските 

юноши оценяват общото си психично благополучие като високо. То не зависи от пола, но е 

установено влияние на възрастта и образователното ниво. Важен резултат от изследването, 



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

неопределена идентичност.  

Третата тема – „Психология на женското развитие и психотерапия” е представена от 

монографията  „Златното момиче. Пътят към вътрешните съкровища на жената”. 

2009.Леге-Артис, 301стр., ISBN 978-954-8311-02-1.   Процесът на психичното формиране е 

разгледан през призмата на 5 български женски приказки, които разказват за драматичния 

път на героинята: “Златното момиче”, “Речи, чекръче!”, “Момичето с отсечените ръце”, 

“Братята-лебеди”  и “Момата, омъжена за змей”. Всяка приказка отразява универсални 

архетипни модели и цели да разкрие проблемите, с които жената се сблъска и преживява 

по пътя на своето утвърждаване като уникална, независима и цялостна личност. Особено 

внимание се отделя на психичните сили, които оформят живота на жената – нейната тъмна 

страна (Сянката), нейното мъжко начало (Анимуса), нейната женска духовност (мъдрата 

стара жена) и несъзнавана тенденция към цялостност (цялостната личност). Приказките 

показват, че българинът има висока чувствителност към архетиповия свят. Това е обяснено 

с доминиращата в нашата културна традиция дуалистичната представа за света, характерна 

както за богомилството, така и за българския фолклор. Ето защо приказките са 

метафоричен израз на противоборствуващите сили в психиката на българина, където 

доброто и злото, позитивното и негативното, Богът и Дяволът вървят ръка за ръка.  

Публикациите на Красимира Байчинска ясно очертават индивидуалния й профил като 

учен. Може да се каже, че проблемите на ценностите и културата, както и изследването на 

женската психика през призмата на подхода на Юнг, са доминирани в българското 

изследователско поле от нейните изследвания, което я прави водещ изследовател в 

очертаната проблематика.  

В заключение: представените трудове и професионалната автобиография 

характеризират доц. Красимира Байчинска като компетентен изследовател и активно 

пишещ автор. Затова, в качеството си на член на журито съм убедена, че Красимира 

Байчинска отговаря на условията за заемане на академичната длъжност "професор" и 

давам положително заключение за нейния избор. 

 

 

2 март 2012                           



Член на журито: 

               Доц. Антоанета Христова 


