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Р Е Ц Е Н З И Я 

НА ТРУДОВЕТЕ НА ДОЦ. Д-Р РУМЯНА БОЖИНОВА МАНОВА – 

ДОЦЕНТ В СЕКЦИЯ “ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА И 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПСИХОЛОГИЧНОТО ИЗМЕРВАНЕ” ПРИ ИИНЧ - 

БАН, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА “ПРОФЕСОР” ПО 

ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА), ОБЯВЕН ЗА 

НУЖДИТЕ НА ИИНЧ ПРИ БАН 

                               

                                    РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ. ТАТЯНА ЯНЧЕВА, Д.Н., 

                                                               НСА “В. ЛЕВСКИ” - СОФИЯ 

 

Конкурсът за “професор” по Обща психология (Психология на личността), 

професионално направление 3.2. «Психология», област на висшето образование 3. 

«Социални, стопански и правни науки», за нуждите на секция ”Психология на 

личността и методология на психологичното измерване» при ИИНЧ - БАН е обявен 

в “Държавен вестник”, бр. 66/26.07.2013 г., съобразно изискванията  на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

приложение. 

В него участва един кандидат – доц. д-р Румяна Божинова Манова, доцент в 

секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване» 

при ИИНЧ - БАН. 

За участието си в конкурса доц. Р. Божинова представя 59 свои научни труда 

– две монографии в съавторство, 52 студии и статии, отпечатани в списания и 

сборници, 5 научно-популярни статии и 2 постера от международни конференции. 

В тематично отношение трудовете на доц. Божинова са изцяло по тематиката на 

обявения конкурс. Те са ориентирани в три проблемни области. Първата е насочена 

към изясняване на взаимодействията между личността и виртуалната среда. 

Втората третира  проблемите на професионалната реализация. Третата линия на 

изследвания е насочена към някои актуални социално-психологични проблеми.  
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Трябва да се отбележи фактът, че десет от представените за рецензиране 

статии са публикувани в международни издания. 

Като цяло прваи впечатление научната сензитивност на кандидатката към по-

слабо проучени, но значими за теорията и практиката проблеми, ясната 

професионална насоченост и желание за по-пълно и задълбочено проучване на 

изследваната проблематика. Всички сфери на научните инереси на Румяна 

Божинова  се характеризират с актуалност, научна и приложна значимост. Част от 

разработките и дават начало на разработването на нови тематични области в 

българската психология, което считам за безспорен принос. 

Доц. Божинова представя два публикувани монографичени труда в 

съавторство, които не повтарят тези за придобиване на образователната и научна 

степен "доктор" и за заемане на академичната длъжност "доцент".  

Научната работа на доц. Румяна Божинова се отличава с последователност и 

комплексност. Основен акцент в трудовете на доц. Божинова е връзката между 

личността и виртуалната среда. На тази проблематика са посветени 

преобладаващата част от представените публикации – общо 42, включително и 

двете монографии. Р. Божинова прави опит да разгледа и анализира проблема в 

неговата пълнота, започвайки от връзката «личност-медии» като цяло, 

преминавайки през медийната среда и влиянието и върху личността, насилието и 

негативните медийни съдържания, тяхното  възприемане и влияние върху младите 

хора, формираните у тях представи и нагласи към реалността. Специално внимание 

заслужава и фактът, че доц. Божинова се опитва да намери  директно практическо 

приложение на разкритите теоретични факти и закономерности, извеждайки 

конкретни подходи, указания и препоръки към родителите и различни институции 

за превенция на негативните медийни въздействия, като по този начин разкрива 

необходимостта психологическото знание да участва при формиране на политики 

на различни равнища на организация на обществото.  

Монографията «Обективни и субективни измерения на медийната реалност. 

Психологични аспекти на медийните въздействия» обобщава теоретичните и 

експериментални търсения на авторката в това направление. На основата на 

проведени 12 емпирични изследвания се извежда модериращата функция на 
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индивидуалните особености на личността при възприемане на медийното 

съдържание и свързаните с него поведенчески ефекти. Специален акцент в 

емпиричните изследвания е поставен върху насилието в новинарските емисии, 

представянето му под формата на забавен тип програми и формираните позитивни 

индивидуални нагласи на младите хора към него, възприемането на негативен тип 

информация (социални и природни бедствия), обобщеното влияние на медиите, 

отразено в представите за реалността. Специално внимание се отделя на 

медиаторните функции на някои личностни особености (склонност към агресия, 

търсене на преживявания, тревожност, оптимизъм и негативни очаквания), пола и 

възрастта при субективната инерпретация на медийните въздействия.  

Анализирайки съвременните тенденции в развитието на медиите и актуалната 

медийна среда, авторите стигат до извода, че медиите, особено телевизията, 

стимулират създаването на устойчиви индивидуални модели на гледане на 

телевизия, създават нов тип продукти, предполагащи трайно и силно ангажиране на 

личността. Изведените тенденции от една страна отговарят и задоволяват 

определени потребности и интереси на аудиторията, но от друга страна съдържат 

негативни ефекти, ценности и поведенчески модели, които атакуват главно 

младите хора. Специално внимание заслужава емпирично установенят факт, че 

личността е активна страна във връзката си с медиите, което създава предпоставки 

за разработване на програми за активна превенция на негативните медийни 

въздействия. Изведена е специфичната модерираща функция на индивидуалните 

особености и влиянието на личностните особености върху индивидуалните нагласи 

към медийното насилие при юноши. Разглеждат се краткосрочните и дългосрочни 

ефекти на медийното насилие като се стига до обобщението, че те са два 

съществени аспекта, но и фази на този процес, които могат да формират и трайни 

поведенчески тенденции. Разкрита е специфичната възрастова динамика и 

влиянието на пола в интерпретацията на медиийното насилие.  

Друг акцент в изследователските търсения на Р. Божинова е свързан с 

влиянието на медиите за популяризиране в обществото на определени личности. 

Резултатите разкриват сериозен дефицит на позитивни образци за подражание. 
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Силната доминация на лица с отрицателни прояви има значим ефект върху 

овладяването на положителни поведенчески модели и цялостното формиране на 

личността. На фона на представените емпирични доказателства за влиянието на 

медиите върху аудиторията доц. Божинова поставя въпроса за индивидуалното 

интерпретиране на медийната реалност и активната позиция на личността при 

взаимодействието с медиите. На тази основа са очертани различни подходи за 

редуциране на негативното влияние на медийното насилие. 

Втората представена монография – «Телепсихологията – част от електронното 

здравеопазване» отразява резултатите от проучване на нагласите на потребителите 

на интернет към получаване на психологическа помощ по електронен път, проблем 

сравнително нов за нашата психологическа литература, но с нарастваща актуалност 

в днешно време. Доц. Божинова е автор на четвърта глава, фокусирана върху 

личността в контекста на виртуалното психологическо консултиране. Тръгвайки от 

обективните условия при интернет консултирането (анонимност, усещане на 

контрол върху ситуацията, свобода на себеизразяването), Р. Божинова подчертава 

определящото значение на личностните фактори за резултата от консултирането, 

което се проявява в начина на интерпретиране на конкретната ситуация и 

реализиране на психологическата консултация. Според авторката познаването на 

личностните особености дава възможност за прогнозиране на отношението и 

определяне на параметрите на консултативния процес.  

В други свои публикации Р. Божинова разкрива специфичното влияние на 

индивидуалните (пол, възраст, образование) и личностни особености (тревожност и 

локализация на контрола) върху нагласите към виртуалното психологическо 

консултиране. Резултатите доказват, че тревожността и локализацията на контрола 

модерират нагласите към виртуалното психологическо консултиране. 

Друга част от публикациите на доц. Божинова са насочени към личностните 

особености във връзка с професионалната реализация на личността. В тях се 

лансира идеята за връзка между базисни личностни параметри и детерминанти, 

непосредствено свързани с поведенческите резултати – психологичния тип, 
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когнитивния стил и стила на вземане на решения. Изведена е категорията «стил» 

като съществено обвързана с постиженията в различни професионални области на 

реализация – хуманитарна, спортна, техническа. Р. Божинова защитава тезата, че 

стилът на вземане на решения се основава на базисни личностни особености, които 

от своя страна се явяват основа за неговото формиране. Същевременно се 

подчертава, че социалните въздействия могат да стимулират или препятстват това 

развитие, факт със значителна практическа стойност. Заслужават внимание 

резултатите от изследване на връзката между когнитивния стил и стила на вземане 

на решение. Резултатите сочат определена специфика при спортистите в сравнение 

с други професионални области. 

Изведени са специфичните индивидуално-психологични характеристики на 

специалистите в образованието. Изследвани са индивидуалните стратегии за 

справяне с младежката безработица. 

Третата изследователска линия в трудовете на Р. Божинова е насочена към 

изследване на личността в контекста на актуални социалнопсихологични 

проблеми. Изследвани са връзката между личностните диспозиции и модели на 

партниране в семеен тип двойки, допускащи и недопускащи насилие, отношенията 

между поколенията, футболното хулиганство във връзка с личностните особености, 

представите на младите хора за реалността в страната. 

В научната продукция на  Р. Божинова могат да се изведат редица приносни 

моменти, които  се свеждат до следното: 

1. Н

аучно-изследвателски приноси: 

• На основата на емпирични данни е доказано, че личността е активна 

старана във връзката си с медиите и тази активност се проявява в начина на 

възприемане и интерпретиране на медийното съдържание и формиране на 

съответни поведенчески реакции.  

• Анализиран е проблемът за насилието в медиите. Установено е  

модериращото влияние на индивидуалните особености при възприемане на 

медийни продукти с насилие. Изведени са краткосрочните и дългосрочни ефекти 
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на телевизионното насилие върху младдите хора. Очертани са психологичните 

механизми, чрез които се осъществява медийното въздействие и необходимостта от 

развитието им с оглед превенцията и ролята на личностните фактори в този процес. 

•  Установено е, че провокираните стресови преживявания при 

възприемането на негативен тип информация се опосредстват от личностната 

тревожност и негативните очаквания.  

• Доказана е връзката между медийно изобразяваната и актуалната 

реалност в представите на младите хора.  Установено е, че формираната представа 

за актуалната реалност и изявените фигури в обществото е резултат от сумарен 

ефект на медийните излъчвания. 

• Изведени са медиаторните функции на някои базисни личностни 

особености при изграждане на образа за собственото тяло под влияние на медиите.  

• Създадени са методи за изследване на нагласите към медийното 

насилие; нагласите към компютърните игри; представата за актуалната и 

медийната реалност. 

• Изведена е значимостта на личностните особености при виртуално 

психологическо консултиране в различните му фази - формиране на позитивна 

нагласа, самия процес и резултата от него.  

• Разкрит е ефектът на личностните особености, пола и възрастта 

върху нагласите към телепсихологията, както и наличието на определени формално 

ограничаващи условия.  

• Установено е, че смейното планиране е съществено повлияно от 

комбинацията на личностните особености във връзка с индивидуалния стил на 

привързаност и тази комбинация е различна при двойки, допускащи и недопускащи 

насилие. 

• Изведени са нагласите на феновете към футбола и футболното 

хулиганство. Разкрита е зависимостта им от някои личностни особености. 

2. Н

аучно-приложни приноси:  

• На основата на установени негативни ефекти на някои телевизионни 

шоу програми и изготвената експертна оценка на СЕМ е постигнато ограничаване 
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на излучването им, което е значим практически ефект и недвусмислено доказва 

вузможностите на психологическата наука в превенцията на различни негативни 

обществени явления.  

• В тази посока са и разработените стратегии за справяне с негативните 

преживявания при деца от различна възраст вследствие от медийните излъчвания, 

както и подходите за ограничаване и превенция на негативните медийни влияния, 

насочени към родители, учители и медиите.  

Доц Р. Божинова е участвала като ръководител и член в редица 

изследователски проекти – национални и международни.  

Доц. Божинова преподава Психология на личността, по която е обявен 

конкурсът за професор, води курс «Вземане на решение – психологична теория», 

както и 9 курса върху прилагане на конкретни методи в изследователската 

практика. Ръководила е 9 докторанти. 

Член е на Дружество на психолозите в България, член е на Европейската 

асоциация по психология на личността (EAPP), на Европейската асоциация по 

трудова и организационна психология (EAWOP).  

Признание за професионалния авторитет на доц. Божинова е членството и в 

различни експертни комисии, в Специализирания научен съвет по психология при 

ВАК, Научния съвет при Института по психология. 

Доц. Румяна Божинова посочва 79 цитирания.  

Позволявам си една препоръка – по-ясно да се разграничи собственият дял в 

колективните научни трудове, което би дало възможност за по-категорична оценка 

на личните приноси. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Доц. Румяна Божинова Манова е утвърден и ерудиран специалист в областта 

на психологията. Ползва се с авторитет сред научната общност. Със своите научни 

разработки внася съществени приноси в областта на психологическата теория и 

практика. 

Отличава се с професионална ангажираност, широки научни интереси, 

творчески подход и отговорност в дейността си. Притежава богат научен и 

педагогически опит.  
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Тематиката на публикациите е в пълно съответствие с тематиката на обявения 

конкурс. Научната и педагогическа дейност на кандидатката удовлетворяват 

напълно изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото приложение. 

Всичко това ми дава основание с убеденост в научните и педагогически 

достойнства на Румяна Божинова Манова – доцент в секция „Психология на 

личността и методология на психологичното измерване” при ИИНЧ - БАН да 

предложа на Уважаемите членове на Научното жури да бъде избрана за “професор” 

по Обща психология (Психология на личността). 

 

 

 

 

София, 

05.01.2014 г. 

 

    

                                                            Проф. Татяна Янчева, ДН 

 

 


