
Вх. № 65/15.02.12 г. 

 

Становище 

oт доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева 

Департамент по психология, ИИНЧ, БАН 

 

Становището представлява част от процедурата на конкурса за доцент по шифър 

05.06.01, Обща психология (Психология на личността), обявен от Секция Психология на  

личността и методология на психологическото измерване, департамент Психология при 

Института за изследване на населението и човека – БАН (ДВ бр. 76 / 20.09.2011 г.), 

развитие на академичния състав. 

 

Документи за горепосочения конкурс са подадени само от един кандидат – гл. ас. 

доктор по психология Ергюл Таир.  През 2006 г. тя е придобила научната степен доктор  

след защита на дисертационен труд на тема “Личностни  особености и възприемане на 

представяната в медиите реалност”, защитен в Института по психология-БАН.  От 2005 г. 

насам Ергюл Таир работи в Института по психология на БАН – до 2006 г. като специалист 

по психология, а от 2006 г. насам – последователно като научен сътрудник II и I ст. (главен 

асистент). 

 

От 2007 г. насам Ергюл Таир има активна преподавателска дейност и води 

семинарни занятия във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент 

Охридски - по Трудова психология в бакалавърски програми и по специалности 

Психология и Социология и Трудова и организационна психология и Организационно 

поведение и управление на организацията в магистърската програма Трудова психология. 

 

Кандидатът има опит и като ръководител на индивидуални проекти, и като 

ръководител  и координатор на двустранни академични проекти с Холандия и Финландия. 

През  2011 г. получава наградата за млад учен Проф. Марин Дринов в областта на 

обществените науки.  От 2005 г. до момента кандидатът има изнесени над 26 научни 

доклад на  национални международни конгреси и конференции. 

 

Ергюл Таир участва в конкурса с 28 научни публикации – две монографии, една от 

които самостоятелна и   една в съавторство и 26 статии – 12 самостоятелни и 14 в 

съавторство. 21 от научните статии са на български език, а 5 на английски. 

 

Научните интереси на кандидата могат да бъдат отнесени до две основни области 1) 

Медийни въздействия и възможности за превенция и 2) Благополучие и психично здраве. 

Приносите в тези две направления са научни и научно-приложни по характер.  В сферата 

на медийните въздействия това са извършеният обширния теоретичен обзор и анализ на 

насилието и представянето на основните теоретични подходи и насоки за превенция. 

Очертано е влиянието на  телевизионното насилие и  сексуалност върху развитието на 

децата и младежите, като са изведени  краткосрочните и дългосрочните резултати, които 

са следствие на излагането на медийно насилие и порнография, както и психологическите 

механизми, чрез които се осъществява въздействието.  Проведените собствени 

изследвания са дали основа за  описване на представата на младите хора за реалната и 

медийната реалност в България.  Отново на базата на собствени изследвания са изведени  



тематичните доминанти  в медиите – преса и телевизия. Проследено и анализирано е 

влиянието на личностните особености върху процеса на възприемане на негативните 

медийни съдържания. Интересен момент представляват описаните на базата на проучване 

на фокус  групи стратегии, използвани от деца на различна възраст  за справяне с 

негативните медийни съдържания.  Картината е допълнена и от сравнително 

междукултурно изследване във възприемането на документални медийни материали при 

младежи от България и САЩ.  Към приложните приноси в областта на медийното 

въздействие са предложените от кандидата различни подходи за ограничаване и превенция 

на негативните медийни влияния, които са насочени към родители и учители, както и към 

медиите  с цел регулация на представяното от тях съдържание.  Препоръчани са стратегии, 

които могат да се използват от деца на различна възраст при справяне и преодоляване на 

негативните преживявания в резултат на медийните излъчвания. 

 

В сферата Благополучие и психично здраве научните приноси на кандидата се 

изразяват в задълбочения нализ на  професионалното благополучие и психичното здраве в 

труда. Очертани за личностните и трудовите детерминанти на професионалното 

благополучие и психичното здраве. Анализирано е влиянието на заетостта/безработицата   

върху психичното здраве. В допълнение са описани и индивидуалните и социалните 

фактори, които оказват ефект върху удовлетвореността от труда и живота при 

изследваните български учители.  Направен е сравнителен кроскултурен анализ на 

субективното благополучие и влиянието на ценностните ориентации при изследвани  

студенти от България, Аржентина и Финландия. В научно-приложен аспект приносите на 

кандидата са в превод и адаптация на няколко инструмента – на П. Уор за афективно 

професионално благополучие, на Е. Динер за психосоциално благополучие, на Рииф и 

Сингер за позитивни взаимоотношения с другите и на Рокас и кол. за идентификация с 

групата. 

 

Публикуваните  отделни статии и студии в двете гореописани направление до 

голяма степен са  обобщени в двата монографични труда, които в най-ясна степен и добре 

характеризират научноизследователските приноси на кандидата. 

 

Монографията “Обективни и субективни измерения на медийната реалност” е в 

съавторство с  доц. д-р Румяна Божинова.  Проследен в дългосрочен план е един много 

актуален проблем -  влиянието на медиите върху масовия потребител и в частност младите 

хора. Включени са редица собствени изследвания, които създават обширна картина за 

влиянието на медийната реалност, погледнато през различни ъгли. Фокусът е върху 

многоизмерния и труден за описание по емпиричен път  въпрос, свързан  с 

опосредстваното въздействие, пречупено през индивидуалните  особености, което от една 

страна е  отговор на въпроса  за  интереса на зрителите към определен тип  предавания и 

информация, а от друга страна има връзка с избора на тематични доминанти от самите 

медии.  Авторите измерват връзката с личностните характеристики склонност към агресия 

/ насилие, търсене на преживявания, тревожност, оптимизъм и негативистични очаквания, 

които модерират ефекта на доминиращата медийна тематика.  Включените изследвания са 

с предмет начинът на отразяване на значими събития – природни  бедствия, социални 

проблеми, криминални инциденти, както и проследяване на  представата на хората за 

реалността и разграничаване на медийната от актуалната реалност, което е от особен 



интерес и е свързано с възможностите за превенция на негативните медийни въздействия 

по отношение на степента на агресивност и страховите реакции. 

Самостоятелната монография “Лицата на щастието – личностни, професионални 

и междукултурни  различия в психичното благополучие” засяга основно  професионалното 

благополучие – удовлетвореност от труда и психично здраве. В междукултурен контекст 

включва сравнителен анализ на качеството на  живот, субективното благополучие и 

ценностите в младежка възраст, които са изследвани при студенти от България,  

Финландия и Аржентина. Проучени са личностни особености, позитивен / негативен 

афект, удовлетвореност от живота, афективно професионално благополучие, 

удовлетвореност от труда, психично  здраве, психосоциално благополучие и ценности. 

Отделните изследвания, включени в монографията, са базирани на резултатите от около 

2000 изследвани лица.  Тази монография също обхваща поредица собствени  изследвания, 

които в комбинация създават по–обща картина и са от интерес за специалисти както в 

сферата на втъзрастовата психология, така и в организационната психология и психология 

на здравето.  

 

В заключение: Представените трудове и автобиографията  описват гл. ас. д-р  по 

психология Ергюл Таир като компетентен и активен изследовател. В качеството си  на 

член на журито съм  убедена, че Ергюл Таир отговаря напълно на условията за заемане на 

академичната длъжност “доцент” и давам положително заключение за нейния избор. 

 

 

 

15 февруари 2012 г.    Член на научното жури 

Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева 

 


