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Вх. № 101/01.03.2012 г. 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. дпсн Сава Джонев, 

член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по Обща психология (Психология на личността), шифър 05.06.01 

в секция  „Психология на личността и методология на психологичното изследване”, 

Департамент „Психология” при „Институт за изследване на населението и човека” - 

БАН 

 

Становището си  за кандидатурата на Красимира Байчинска в конкурса за 

професор по обща психология – психология на личността искам да започна с факта, че 

кандидатката е възпитаник, докторант и специализант на Московския държавен 

университет и, че познавам нейното развитие още от годините на нейното студентство. 

Това, което отличава академичното присъствие на Красимира Байчинска в 

българската психология е преди всичко нейното научно творчество и по конкретно 

изследванията й в сферата на психологията на личността и ценностите, където тя е 

признат авторитет и търсен консултант. Изследванията и публикациите й се отличават 

с оригинален избор на проблематиката, нестандартен подход, методическа прецизност 

и научна издържаност. Двете самостоятелни и едната колективна монография 

доказват нагледно тези твърдения: 

В монографията „Ценностите на съвременната българска култура” авторката ни 

представя многоаспектно, в кроскултурален план, отнесени към различни социални 

групи, ценностни системи, ценностни кризи, ценностни конфликти, тенденции в 

съвременната българска ценностна култура, оценки и перспективи. За основа на този 

панорамен труд тя е обобщила резултатите от четири научни изследвания. По темата 

кандидатктата има седем статии, развиващи отделни аспекти на проблематиката в 

процеса на нейното изясняване и консилидиране като завършен труд. Именно тази 

систематичност и търпеливо изграждане в съчетание с креативността на авторката е в 

основата на успеха на монографията. 

Както споменах по-горе, Красимира Байчинска е признат специалист в 

психологията на личността. Резултатите й в тази област са документирани в две 

монографии, едната от които е в съавторство – мнографията „Статуси на 

психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично 

благополучие в юношеска възраст”, подкрепена с още тринадесет статии и 
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монографията „Златното момиче. Пътят към вътрешните съкровища на жената.”, който 

се отнася към Gender Studies. Първата монография ни впечатлява с тънкото 

психологическо портретиране на съвременния български юноша, с разпознаването на 

неговата идентичност, с познаването на ценностна му система, с идентификацията на 

факторите които ги определят. Втората монография, изцяло в Юнгианска перспектива, 

допринася за културна реабилитация на жената и преодоляване на нейното 

подценяване в европейската култура – един много успешен опит да се повлияе на 

масовото обществено съзнание със средствата на психологията. 

Използвайки последния повод искам да отбележа и активното присъствие на 

Красимира Байчинска в Юнгианското течение в психологията и психотерапията. Тя е 

основател на „Българското общество по аналитична психология”, негов дългогодишен 

председател, аналитичен психотерапевт, специалист в Юнгианската парадигма. 

Към научния принос на Красимира Байчинска, в качеството и на претендент за 

професорско звание, следва да отбележа нейния принос в организационния живот на 

психологическата гилдия. Тя е редактор на редица сборници, рецензент на научни 

публикации, съорганизатор на национални и международни конференции и конгреси, 

участник в разнообразни национални и международни проекти. Значителен е нейният 

принос в обучението на подрастващите психолози, в ръководството на докторанти и 

дипломанти, които търсят и намират нейната компетентност и отзивчивост. 

Накрая на моя отзив за Красимира Байчинска искам да добавя нейната 

непредубеденост и откритост към света и чуждите идеи, търсеща и готова да 

дискутира всяка парадигма – повече или по-малко рационална. Позиция, която прави 

чест на един психолог, прави го атрактивен както за своите опоненти, така и за 

последователите си, каквито кандидатката си е създала както със своя упорит труд, 

така и с отношението си към колегите. 

 

Предвид всичко това давам положителна оценка на научната продукция и 

личностните качества на Красимира Костадинова Байчинска и препоръчвам на 

Научния съвет на Институт за изследване на населението и човека – БАН да 

избере Красимира Костадинова Байчинска за заемане на академичната длъжност 

„професор” по Обща психология (Психология на личността), шифър 05.06.01 в  

Института за изследване на населението и човека – БАН 

     

27.02.2012 г.                         проф.д.пс.н. Сава Джонев 


