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Автобиография

Лични данни

Име Стефанова-Бакрачева, Маргарита 
Ангелова

Телефон 888865240

Емейл m.sbakracheva@iphs.eu

Семейно положение омъжена

Националност Българска

Дата на раждане 19 април 1976 г.

Образование

период (от-до) 1991 г. - 1994 г.

институция Първа Английска Езикова Гимназия

степен

период (от-до) 1994 г. - 1999 г.

институция СУ Св. Кл. Охридски

степен магистър по педагогика, специализация социална педагогика

период (от-до) 1999 г. - 2002 г.

институция редовен  докторант  в  секция  Психология  на  личността  и  генетична
психология към Института по психология при БАН

степен доктор по психология

Допълнително 
обучение и 

квалификация

период (от-до) 09-12.2003 г.

институция
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Допълнително 
обучение и 

квалификация

степен завършен курс по хипноза

Езици

английски отлично

руски отлично

Други умения

Microsoft Office

SPSS

Професионален опит

период (от-до) 01.10.2004 г.

Организация специалист към секция Психология на личността в Института по психология
при БАН

позиция

период (от-до) 01.01.2005 г.

Организация н.с. II степен в Института по психология при БАН

позиция

период (от-до) 04.03.2008 г.

Организация н.с. I степен в Института по психология при БАН

позиция

период (от-до)

Организация
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Професионален опит

позиция

Членство в 
професионални 

организации

период (от-до) 2005 – понастоящем

Организация Дружество на психолозите в България

позиция член

период (от-до) 2005 – понастоящем

Организация Съюз на учените

позиция член

период (от-до) 2005 – понастоящем

Организация Международна Асоциация за Психоаналитична аз-психология

позиция член

период (от-до) 2005 – понастоящем

Организация EFPA

позиция член

Обласи на научен 
интерес

психосоциална идентичност

психично благополучие

развитие през целия живот

възрастови кризи

виртуална идентичност



ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

4 / 9

Национални проекти

период (от-до) 2009-2010

Наименование Национална и европейска идентичност и средствата за масова комуникация
като медиатор в утвърждаването на националните и европейските ценности

Финансиране

Изпълнение

Позиция

период (от-до) 2008-2010

Наименование Развитие  през  целия  живот,  стил  на  поддържане  на  идентичността  и
индивидуално възприемане на психосоциалните кризи

Финансиране

Изпълнение

Позиция

Международни 
проекти

период (от-до) 2008

Наименование Участие  в  международен  семинар  по  въпросите  на  отворената
изследователска платформа

Финансиране университета в Триер, Германия

Изпълнение

Позиция

Публикации

1 Стефанова,  М.     табилната  идентичност  като  терапевтична  цел.     
Психологически форум, 5 87-93   2005.  

2 Стефанова, М.     Възможно ли е поддържането на стабилна психосоциална
идентичност.   В: III Национален Конгрес по психология, Сборник научни
доклади София, 28-30 октомври 2005, 68-73   2005  
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Публикации

3 Стефанова,  М.     Интердисциплинарност  и  медии  –  фактори  за  научно
популяризиране.     Списание  на  Българската  Академия  на  Науките,  2
50-53   2006  

4 Стефанова,  М.     Възрастови  кризи  и  сили  на  Аз-а  в  теорията  на  Ерик
Ериксън. Интимност срещу изолация.   Психологични изследвания, 2 21-34
  2006   ISSN 1311-4700

5 Байчинска,  К.,  М.  Стефанова-Бакрачева.     Статуси  на  психосоциалната
идентичност на българските юноши.   Българско списание по психология,
1 45413   2006   ISSN 0861-7813

6 Стефанова-Бакрачева,  М.     Стратегии  за  изграждане  на  културната
идентичност и общата самоопределеност в юношеска възраст.   В: Морал и
социализация  на  децата  и  младежите  в  България,  Емилия  Маринова
(съст.) 441-446   2006  

7 Бакрачева,  М.     Статуси  на  идентичност  и  интимност.     Психологическа
мисъл, 91-103   2006  

8 Байчинска,  К.  и  М.  Бакрачева.     Статуси  на  психосоциална  идентичност  в
изследователската,  педагогическата  и  консултативната  практика,     
Психологични изследвания, 1 23-38   2007   ISSN 1311-4700

9 Бакрачева,  М.  и  Н.  Гаврилова.     Пилотен  проект  по  прилагане  на
фототерапията  и  техниките  на  терапевтичната  фотография.     В:
Психологията  пред  предизвикателствата  на  новото  време,  3  158-168     
2007  

10 Стефанова, М.   Може ли българинът да бъде щастлив?   В: Ще оцелее ли
българският народ през XXI век. Ред. В Проданов, 263-273   2007  

11 Байчинска,  К.  и  М.  Бакрачева.     Субективно  психично  благополучие  на
българите  в  кроскултурна  перспектива.     Философски  алтернативи,  2-3,
32-46   2007  

12 Бакрачева,  М.     Преоткриване  на  психосоциалната  идентичност  в
консултативната практика.   Българско списание по психология, 2 17-33   
2008   ISSN 0861-7813
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Публикации

13 Бакрачева,  М.     Четири  статусен  модел  на  решаване  на  кризата  на
интимността.   Психологични изследвания, 1 67-79   2008   ISSN 1311-4700

14 Бакрачева,  М.,  Васева,  Ю.     Социални  промени  и  кризисни  тенденции  в
националната  и  културната  идентичност  в  съвременното  българско
общество: наука-псевдонаука; религия-суеверие.    Списание Наука,  59-63   
2008   ISSN 0861 33 62

15 Бакрачева,  М.     Статус  и  стил  на  идентичността  като  основа  на  приложни
програми.   Психологични изследвания, 2 149-159   2008   ISSN 1311-4700

16 Бакрачева,  М.     Решаване на кризата на интимността в  зряла възраст.     В:
Българско списание по психология, брой 1-4, Сборник научни доклади,
V  национален  конгрес  по  психология,  С.,  31.10-02.11/2008  г.,  194-204     
2008   ISSN 0861-7813

17 Недева,  В.  и  М.  Бакрачева.     Кризи  в  кариерното  и  жизненото  развитие  и
програма  за  поддържане  на  професионалната  идентичност.     :  Приложна
психология  и  социална  практика,  ВСУ  Черноризец  Храбър,  Варна,
373-384   2008  

18 Бакрачева, М.   Психологични и етични измерения на медийната реалност.   
В: Сборник доклади от 5-та национална конференция по етика Моралът
в българските медии, София 199-205   2008  

19 Зографова, Й и М. Бакрачева.   Scholarly & professional, fields of psychology,
http://www.psychprints.org/08_trier_pres.php      2008  

20 Бакрачева,  М.,  В.  Недева.     Предизвикателства  пред  кариерното
консултиране  в  условията  на  социални  промени.     Психологични
изследвания   2009  

21 Бакрачева,  М.,  Д.  Бакалова.     Теоретична  рамка  за  изследване  на
виртуалната  идентичност  като  компонент  от  психосоциалната  идентичност
на е-потребителя.   Психологични изследвания   2009  

22 Бакалова, Д., Б. Мизова и М. Бакрачева.   Себепредставяне и управление на
Аз-образа  в  сайтове  за  социални  мрежи     Сборник  доклади  от
конференция  „Приложната  психология  в  България”  възможности  и
перспективи 2009, Варна   2009  
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Публикации

23 Пенчева, Е., Папазова, Е., Бакрачева, М., Бакалова, Д.   Личностни ресурси
за учене през целия жизнен цикъл – същност и траектории на развитие      
2010  

24 Бакалова,  Д.,  М.  Бакрачева,  Б.  Мизова.     Какво  са  щастието,
удовлетвореността  от  живота  и  благополучието  за  българина  днес?     
Психологични изследвания   2010  

25 Бакрачева,  М.  (2010).     Влиянието  на  възрастта,  пола  и  дохода  върху
удовлетвореността  от  живота  и  щастието     Психологични  изследвания     
2010  

26 Бакрачева,  М.  И  Б.  Мизова.     Специфика  на  националната  и  европейската
идентичност на българските юноши и младежи.      2010  

27 Бакрачева, М.   Приложение на фототерапията в консултативната практика   
Психологични изследвания   2010  

28 Бакрачева,  М.,  Б.  Мизова,  Д.  Бакалова     Локусът  на  стимулите  като
предиктор  на  щастието,  удовлетвореността  от  живота  и  психичното
благополучие.      2010  

29 Мизова,  Б.,  М.  Бакрачева,  Д.  Бакалова.     Локус на стимулите и равнища на
щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие,      2010  

Книги

Съм ли...? Стефанова, М.   Парадигма, 126 2005   954-326-026-5,

Статуси на психосоциална и 
национална идентичност, 

ценности и субективно психично 
благополучие в юношеска 

възраст,

Байчинска, K., M. Бакрачева и С. Савова.   Издателство на БАН, 369 2009  
978-954-322-256-8,
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Книги

Резюме Монографията представя изследване на 1255 български юноши на възраст
16-20  години,  проведено  в  периода  2000  -2004  г.  Опитът  е  да  се  очертае
портрет  на  съвременните  млади  хора  от  гледна  точка  на  личностната  им  и
националната  им  самоопределеност,  особеностите  на  ценностната  им
система,  удовлетвореността  от  живота  и  щастието.  Тези  проблеми  са
традиционни  за  възрастовата  психология,  но  изследванията,  които
проследяват  съвместното  им  развитие  и  взаимовръзката  между  тях,  са
много  малко.  Основанията  да  се  разглеждат  в  тяхното  единство  са  защото
ценностите  представляват  важен  аспект  от  самоопределеността  на
юношата.  Интересът към субективното психично благополучие е  определен
от факта, че то представлява интегрална вътрешна оценка на това, доколко
юношата  е  решил  задачите,  които  пред  него  поставят  възрастта  и
обществото, доколко е намерил своя път в живота.

Идентичността в 3 стъпки. Бакрачева, М.   Парадигма, 2009   978-954-326-104-8

Резюме Изследването  на  статуси  на  идентичност  и  интимност,  на  удовлетвореност
от  живота  и  щастие  е  разработено  в  парадигмата  развитие  през  целия
живот.То  има  за  цел  да  опише  значението  на  успешното  изграждане  на
идентичността  и  интимността  в  зряла  възраст,  връзката  с
удовлетвореността от живота и щастието и възможностите за консултиране
в  периоди  на  изживяване  на  криза  на  идентичността.  Използваме
епигенетчната  теория  за  развитието  на  Ерик  Ериксън,  като  проследяваме
решаването  на  две  от  психосо-циалните  кризи  -  идентичност  и  интимност.
Задачите,  на които се опитваме да намерим отговор,  са няколко.  На първо
място  се  опитваме  да  разберем  дали  идентичността  се  запазва  като
стабилна  структура  след  като  бъде  изградена  първоначално  в  юношеска
възраст  или  напротив  -  се  изменя,  поддържа  и  преформулира  в  хода  на
жизнения  цикъл.  Този  въпрос  е  особено  актуален  в  условията  на
съвременния  динамичен  социален  контекст.  На  второ  място  предлагаме
използване на четири-статусен модел за описване на решаването на кризата
на интимността. По аналогия със статусната парадигма на идентичността са
използвани същите две променливи - степен на самоопределеност и степен
на  изследователско  поведение  в  решаването  на  кризата  на  интимността.
Включено е изготвено ръководство за обучение на експерти за определяне
на  статусите  на  интимност.  На  трето  място,  представяме  авторска
консултативна програма за подкрепа в процеса на изграждане поддържане
и преформулиране на идентичността в зряла възраст.
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Книги

Награди

Дата Май 2006 г.

Заслуги Награда  на  БАН  за  млад  учен  “Марин  Дринов”  в  областта  на  социалните
науки

Връчена от

Дата Октомври 2006 г.

Заслуги Награда на Съюза на учените в България за научни постижения в областта
на обществените науки

Връчена от


