
 1 

Вх. № 32-ЧР-12/28.02.2012 г. 

Становище 

 относно конкурс за получаване на научното звание професор по “Обща 

психология”(Психология на личността) към Институт за изследване на населението 

и човека  - шифър (05.06.01) обявен в ДВ бр 76 от 30. 09. 2011 г. 

 

 Д-р Красимира Байчинска е доцент по психология в Института за 

изследване на населението и човека при БАН. Научните й интереси са областта на 

психология на личността, методология на психологията, психология на развитието, 

кроскултурна и аналитична психология. 

 Плод на дългогодишна работа са проучванията й върху проблемите 

свързани с ценностите на българската култура в кроскултурна, макросоциална и 

личностна перспектива, които са отразени в една монография и 24 статии. 

 В представената монография “Ценности на съвременната българска 

култура” излязла от печат 2011 г. Красимира Байчинска търси отговори на редица 

интересни въпроси, свързани със структурата и динамиката на ценностите на 

българската култура след настъпилите социално икономически промени. 

 Проведени са мащабни по своя размер изследвания през периода 1993-

2005г., обхващащи внушителен размер изследвани лица – 2600 от 5 разнородни 

професионални групи. 

Схематично е представена оригинална постановка на изследваните 

променливи, като ценностите на българската култура са анализирани в 

кроскултурна, социална и личностна перспектива. 

За целите на изследванията авторката използва два теоретични модела.  

- Теоретичен модел на категориите и дименсиите на ценностите на 

културата разработен от Шварц 

-Хоризонтално-вертикален модел на ценностната йерархия. Този модел 

представлява собствен диалектически подход към изучаване на ценностите и е 

един от значимите приноси в настоящата монография. 

Изследванията са проведени с 6 метода, 4 адаптирани за български условия 

от авторката и 1 собствена разработка. 



 2 

Предмет на изследванията е ценностния преход в България, като се 

проследява стабилността и изменчивостта на ценностната система. Обект на 

проучване са взаимовръзките между личностни характеристики индивидуализъм / 

колективизъм, преживяване на ценностна криза и психично благополучие. 

Изследвана е ценностната криза на съвременния българин, посредством сравняване 

на резултатите получени през 1995 и 2005 г., като са обхванати както демографски, 

така и личностни показатели. Установява се, че ценностната криза е най-изразена в 

началото на прехода, когато всеки шести от изследваните лица преживява 

ценностна криза, в последствие интензивността й намалява. Анализът на 

личностните показатели разкрива, че при индивидуалистите степента на 

ценностната криза е по-висока, в сравнение с колективистите. За периода 1995-

2005 г. ценностната криза при колективистите намалява, докато при 

индивидуалистите се запазва непроменена.       

Оригинален е подходът на Красимира Байчинска към изследване на 

дилемата характерна за периода на ценностния преход – “свобода или равенство”. 

Така приложеният подход очертава два когнитивни модела на ценностния преход и 

постигане на компромис между ценности оценявани като несъвместими. 

Интерес представлява анализът на консервативната и модернизиращата 

тенденция на българската култура. В тази посока авторката е провела редица 

изследвания. Като начало е направила сравнение в кроскултурен план на 

ценностите на българските учители, избрани за представители на консервативната 

тенденция и българските студенти – представители на модернизиращата тенденция 

с такива от източно- и западноевропейски страни. Получените данни показват, че в 

началото на прехода ценностните доминанти на българските учители и студенти са 

сходни с тези на източноевропейските. Консервативната тенденция в началото на 

прехода се характеризира с приоритет на личните цели над колективните. За този 

резултат авторката предлага подходяща интерпретация. Модернизиращата 

тенденция на българската култура в началото на прехода се характеризира със 

себеутвърждаващ се консерватизъм и отсъствие на ясна ценностна доминанта на 

автономността над включеността. 
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По-нататък авторката си поставя задачата да проучи стабилността и 

изменчивостта на ценностния модел в началото на прехода. От получените данни 

установява, че консервативната тенденция показва както стабилност, така и 

изменчивост, като се променя значимостта на интелектуалната автономност, 

йерархията и егалитаризма. При модернизиращата тенденция се наблюдава 

известна изменчивост в категориите йерархия, егалитаризъм и хармония. 

Следващо изследване проучва консервативната и модернизиращата 

тенденция в социалнопсихологична перспектива. Като за тази цел извадката се 

разширява и се включват студенти-теолози, бизнесмени и безработни. Получените 

резултати от изследването дават основание на авторката правомерно да говори за 

наличието на модернизираща и консервативна тенденция в ценностния модел на 

българската култура.  Направеният сравнителен анализ налага извода,че 

модернизиращата тенденция се изразява в приписване на по-голяма значимост на 

йерархията, контрола и афективната автономност и по-малка на включеността, 

хармонията и егалитаризма.  

Особено ценни са лонгитюдните изследвания, които проследяват 

динамиката на ценностите на българската култура в краткосрочна и дългосрочна 

перспективи. Краткосрочната перспектива разкрива, че консервативната тенденция 

на българската култура се запазва относително стабилна. Наблюдаваните промени 

се изразяват в повишаване значимостта на йерархията и понижаване на 

егалитаризма. Модернизиращата тенденция показва сходни резултати и тук се 

повишава значимостта на йерархията, но леко пада на хармонията. Заключението е, 

че в началото на прехода 1995-1996 г. доминира представата за включения в 

групата индивид. 

При анализа на дългосрочната перспектива, авторката не открива 

съществени промени в ценностния модел на учителите, който е характеризиран 

като егалитарен консерватизъм ориентиран към контрол върху средата.  

Ценностите на студентите са определени като егалитарен либерализъм, също 

ориентиран към контрол върху средата. Последният Байчинска  определя като 

изключително важен за българската култура по време на прехода към 

демократично общество. Относно представата за включения в групата индивид 
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настъпват известни промени. Докато при учителите тази представа все още се 

запазва, то при студентите индивидът вече има отделна самостоятелна ценност.  

Тази разлика се явява определяща за отдиференциране на консервативната и 

модернизиращата тенденция в ценностите на българската култура. 

Монографията завършва с анализ на консервативната и модернизиращата 

тенденция в личностен план. Тук авторката се опитва да намери отговор на 

въпросите, свързани с типа личност, която може да осъществи социалните промени 

и да модернизира ценностите на българската култура.  

Обект на научните интереси на Красимира Байчинска е и  развитието на 

личността. Темата е представена в две монографии и 26 статии. Едната монография 

е в съавторство с М. Бакрачева и С. Савова – “Статуси на психосоциална  и 

национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в 

юношеска възраст”. Това е първото по рода си задълбочено проучване на статусите 

на психосоциална и национална идентичност, ценностната система и психичното 

благополучие на българските юноши в условията на значими социални промени. 

Представен е обобщен портрет на юношите от всеки статус. 

Втората монография “Златното момиче” разглежда въпросите, свързани с 

психичното развитие на жената, отразено в българските приказки, от гледна точка 

на аналитичната психология на К.  Юнг. 

Заключение: Цялостната научно-изследователска дейност на доцент д-р 

Красимира Байчинска се характеризира с висока компетентност, задълбочено и 

многоаспектно разглеждане на научната проблематика, както и разработване на 

собствени оригинални подходи и методи. Това ми дава основание убедено да 

препоръчам на Научното жури да й присъди научното звание “професор” по Обща 

психология (Психология на личността 05.06.01).  

 

      Доцент д-р Максимка Рашева 

   Институт за изследване на населението и човека - БАН 

       

/………………………………./ 

 


