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Рецензент: 
Иван Тонев Димитров, професор, доктор на психологическите науки, 

Катедра по обща, експериментална и генетична психология при 
Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 
 В конкурса за професор Румяна Божинова участва с достатъчен и 

тематично разнообразен брой /59/ научни публикации, от които 2 монографии в 
съавторство / Божинова, Р., Таир, Е. Обективни и субективни измерения на 
медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., БГ 
книга, 2011, 246 с.  и Йорданова, М., Василева, Л., Рашева, М, Божинова, Р. 
Телепсихологията – част от електронното здравеопазване. С., АИ „Проф. Марин 
Дринов” , 2009, 170 с./, а останалите 57 са статии, отпечатани в научни списания 
и сборници. От тях 10 са английски език. След първата й хабилитация доц. 
Румяна Божинова е участвала в наши и международни научни форуми с 44 
научни доклада. 

Запознаването със списъка на публикациите на Румяна Божинова ни дава 
възможност да констатираме не само техния голям брой и разнообразие, но и 
връзката / която намираме за съвършено естествена и приемлива/ между 
публикуваните статии в периода 2000-2013 г. статии и студии, от една страна, и 
първата посочена от нас монография на Румяна Божинова в съавторство с 
Ергюл Таир, от друга страна. Илюстриращи тази връзка са статиите в списания 
под № 4, 7, 10, 11, 12, 15, 18, както и студиите в сборници под № 23 – 25, 28 – 
30, 32 – 35 и др. Аналогична е констатацията ни и спрямо колективната 
монография „Телепсихологията – част от електронното здравеопазване” /2009 
г./. Има разбира се и множество други статии в научни списания и сборници, 
които тематично не са свързани с тези две монографии / например: № 3, 5, 8, 16, 
17, 26, 27, 40, 41, 47 и др./. 

Наличието на такава тематична и съдържателна връзка между 
публикациите си позволихме да използвахме като основание да поставим 
акцента в тази си рецензия върху монографичните трудове, заради тяхната 
безспорно по-голяма обобщеност и структурираност, заради тяхна отчетлива 
концептуалност и актуалност именно днес, вместо да се опираме върху 
емпиричната пъстрота на десетките статии в списания и сборници, както и  



върху десетките научни доклади, всяка  и всеки един от които третиращи 
отделни и различни въпроси. Доколко това е правомерно, ще кажат колегите от 
научното жури. 

Първата монография на Румяна Божинова в съавторство с Ергюл Таир си 
поставя за цел да разкрие субективното възприемане на медийната среда, 
нейните тематични доминанти, като сред тях централно място се отрежда на 
насилието. Тази цел е израз не само на теоретичен изследователски интерес, 
засвидетелстван чрез кратки обзори на авторитетни литературни източници по 
всеки един от проблемите, но и открито съдържа желанието на авторите да 
разработят и предложат на медиите превантивни програми срещу насилието и 
неговите отрицателни последствия. Сърцевина и безспорно достойнство на този 
монографичен труд са съдържащите се в него 12 емпирични изследвания, с 
различни предмети и обекти, реализирани с различни методически средства и 
разпределени в четири отделни глави. 

Двете емпирични изследвания в първа глава имат за предмет динамиката 
на тематичните доминанти в български медии /в-к „Дневен труд”, както и 
телевизионни програми по Канал 1, вTV и Нова телевизия/ за периода 2000- 
2005 г., и тяхното субективно възприемане от страна на читатели и зрители. 
Данните от тях, представени на фиг. 1а и 1б /с. 25/, не са изненадващи, макар и 
дълбоко смущаващи, дори и за нечетящите редовно вестници: а/ 38 % от 
заглавията се отреждат на криминални случаи, а това са убийства, изнасилвания, 
грабежи и кражби, докато  б/ за образование /от 0,7 до 1 %/ и наука /от 0,1 до 0,2 
%/ за близо една петилетка време, като всичко това се съпровожда, както 
отбелязват авторите, с пренебрегване на „други социално значими теми” /с. 26/. 

Данните, разкриващи субективното възприемане на такива „тематични 
доминанти”, предлагани на читателя и зрителя от посочените български медии, 
сочат, че „негативните” новини в тях заемат непоклатимо твърди позиции и 
обхващат над 50 % от адресираните към тях послания. Като притурим към тях 
следващите по доминантност области, а това са „политиката” и „инцидентите”, 
става ясно на каква  тежка „канонада” са подложени читателите и зрителите, и 
каква мрачна картина им рисува „четвъртата власт”, т.е. медийната среда. 
Приведените от авторите на труда извадки от заглавията в медиите са буквално 
„перфориращи” и „разяждащи” съзнанието на облъчвания постоянно читател, 
който явно се нуждае от психологическа помощ, а може би тя е позакъсняла, та 
направо от по-специализирана терапия, ако той сам не реши да прекъсне 
връзката с такива мрачни и депривиращи психиката източници на информация и 
не реши сам да спазва стриктна „морална хигиена” спрямо тях. 

Телевизионните програми на посочените вече три електронни медии са 
анализирани от Румяна Божинова и Ергюл Таир в продължение на летните 
месеци на 2006 г. Данните /вж. с. 35-38/ и заключенията на авторите от тях, а 
именно – триумфът на „криминалната хроника”, са пределно точни като 
диагнози на времето, за да бъдат пренебрегвани: ако екшънът доминира и 
„енергетизира” зрителите във вечерните часове, то „сапунките” през деня играят 



ролята едва ли не на терапевтичен фактор, „дезактивиращ” напрежението. 
Посочени са предпочитанията на зрителите в зависимост от възрастта, половата 
им принадлежност и образователния ценз /табл. № 7, с. 45/, както и влиянието и 
на тревожността, като своеобразна опосредстваща субективното възприемане на 
тази буквално травмираща „инвазия” на медиите /табл. 8, с. 47/. 

Своеобразно продължение на заключенията от първата глава са следващите 
две емпирични изследвания на авторите, посветени на насилието в медиите и 

неговите психологични последствия, отразени във втора глава на 
монографията. Тази приемственост подчертават и самите автори, които  
обективно и съвършено справедливо свързват „лансираните модели на 
поведение” от страна на медиите с повишената честота на агресивно поведение 
на децата и юношите в училище и извън него. След кратък преглед на 
аналогични изследвания, предимно в англоезичната литература, както и 
анотиране на изследвания на български автори /Зографова, Джонев, Калчев/, 
авторите достигат до още по-осезателно и по-широко привличане на 
модериращата роля и значение на редица индивидуални характеристики на 
личността /склонност към агресия, интелигентност, търсене на силни 
преживявания/. За целта те провеждат емпирично изследване с 196 юноши /15-
19 г./ с помощта на адаптиран за наши условия въпросник, а така също и с 
„квазиекспериментална” /според нас/ процедура, фиксираща отначало 
непосредствената реакция на изследваните лица   /с няколко думи/, а след това /с 
няколко изречения/ техните впечатления от прочетения им текст за извършено 
убийство у нас. 

Интерес за нас представляват извлечените 29 „ключови изказвания” на 
изследваните лица /табл. 9а, 9б и фиг. 9а, 9б и 10 на с. 79-82/. Не можем да не се 
съгласим с авторите, че: а/ колкото по-често сме свидетели чрез медиите на 
насилие, толкова по-бързо и задълго свикваме с тази „медийна реалност”, а 
оттук – и с безразличието към насилието сред нас и около нас; б/ страхът за себе 
си и за близките ни е повсеместно изпитван през последните десетилетия у нас. 
Аналогични потвърждения срещаме и спрямо данните, получени от авторите в 
емпирично изследване на 250 деца и юноши на възраст от 6 до 19 години с 
въпросник и фокус – група, както и на техни родители и учители /фиг. 11, с. 92/, 
свидетелстващи за това, че в значителната си част /70-75 %/ момчетата от 
всички тези възрастови групи се увличат от шоупрограми с насилие или от кеч-
мачовете „Разбиване” и „Първична сила”, а родителите и учителите им с тревога 
наблюдават „настойчивите желания” на децата и учениците си да гледат 
подобни предавания, позовавайки се на интереса на техния приятелски кръг 
/заразителното влияние на връстниците!/, както и имитирането на видяното от 
програмите в собственото им поведение впоследствие. Проследени са и 
индивидуалните нагласи към насилието в медиите, т.е. „склонността към 
агресия” и „търсене на преживявания” като „предпоставки за положителна 
нагласа към медийно насилие” /с. 105/. 



В трета глава изследователският интерес на авторите е „фокусиран върху 
тревожността” като „съществена предпоставка” за възприемане тревожни 
състояния в отговор на негативни телевизионни въздействия /Божинова, 2003/. 
Отново се провежда изследване от „експериментален тип” /подобно на 
предишното спрямо убийството на Фатик/ върху 265 лица на възраст между 16 и 
31 години. Данните от честотния анализ са приведени в табл. 16а, 16б, фиг. 16 а, 
16б и 18б на с. 135-138/ и засягат най-често преживяваните емоции, 
предизвикани от медийни съобщения за земетръсна активност, споделени от 
изследваните лица, както и прогнозите, които те правят /табл. № 17/. Заключава 
се, че „високата личностна тревожност поражда страх, притеснение, 
безпокойство, тъга, съчувствие, а също отвращение и гняв” /с. 132/. Изследвани 
са също интерпретациите на 227 лица на възраст от 16-18 – 54-68 г. на 
медийната информация спрямо случая с българските медици в Либия, като 
отново се проследява влиянието на личностните фактори и тяхната динамика с 
възрастта /с. 155, 157 и 161/. 

Последната, четвърта глава ни запознава с резултатите от 3 емпирични 
изследвания върху 14-19-годишни юноши, като с помощта на анкети авторите 
целят да установят представите им за реалността, в която те живеят и по-
конкретно: представите, изградени от медиите в съзнанието на юношите за 
„популярните и престижните” фигури в обществото” /т.е. съвременни български 
писатели, политици, български учени, престъпници, манекенки /с. 170/ и 
сферите на тяхната изява. Фиг. № 21 /с. 171/ ни представя „героите на деня” в 
представите на изследваните юноши за времето 2002-2003 г., а те няма как да не 
са Б.Б., С.Т. и С.С., следвани от престъпници и манекенки, а учените и 
писателите са далеч, далеч на заден план по „популярност и престижност”. 
Авторите обясняват тези факти с това, че „най-дискутираните от медиите” са 
престъпленията, политиката, инцидентите, бедствията”. Остава да се утешаваме, 
че в противовес на тези представи за престижност, същите тези юноши изказват 
позитивни съждения и отговори на въпроса „Кое е най-важното в живота?” /с. 
176-177/. 

С помощта на „собствен метод…, предполагащ описания на реалността 
/актуална и медийна/ и чрез избор измежду 24 прилагателни и причастия на 
отделни характеристики, 8 от които негативно емоционално натоварени, 8 – 
позитивно” / с. 181/авторите провеждат две емпирични изследвания, данните от 
които / фиг. 22а/ говорят за това, че за половината от изследваните лица 
картината е негативна, при това с еднакъв ранг и еднаква последователност на 
негативните характеристики спрямо двете реалности. Две емпирични 
изследвания с деца и юноши на авторите ни запознават с новини, филми и 
програми, които най-често и най-силно пораждат страхови реакции у тях. 

Тази последна глава на труда включва и един чисто приложен аспект – 
представени са насоките на Американската психологическа асоциация, които тя 
адресира към родители и учители /табл. 26, 27/ за предпазване на децата от 



негативните медийни последствия, допълнени и от такива на български автор 
/К. Христова, 2006/.  

 
В колективната монография „Телепсихологията – част от електронното 

здравеопазване” /2009/ доц. Румяна Божинова е автор на четвърта глава 
„Личността в контекста на виртуалното психологическо консултиране” /с. 70-86/ 
и съавтор на шеста глава „Отношение на потребителите към виртуалните 
консултации” /с. 104-136/. Безспорно е, че интернет консултирането се 
разпространява много бързо във всички области на живота, в това число и в най-
важната – здравеопазването. Като своеобразна методологическа база на 
интернет консултирането Румяна Божинова предлага известните постулати на 
интеракционизма / многоплановост и двупосочност на процеса; активност на 
страните; познавателна и мотивационна ангажираност и осмисленост/ с. 72/, 
като върху тази методологическа база се привличат индивидуалните особености 
на личността от широко разпространения „петфакторен модел”. Основанията  се 
виждат в това, че този модел е „полезен при избора на подход за консултиране” 
/с. 79/ и дава възможност за „прогнозиране на отношението към интернет 
консултирането” /с. 80/. Следва анализ на известните параметри от 
„петфакторния модел” на личността, както и проследяване на тяхната 
възрастова динамика с оглед на необходимостта от формулиране на работни 
хипотези по всички тези параметри за бъдещи емпирични изследвания на автора 
и неговите сътрудници /с. 80-85/. Конкретизират се и техните предмети: 
готовността на потребителите на различна възраст да ползват интернет 
консултирането; предпочитаните от тях начини; удовлетвореността им от него; 
настъпващите с времето промени в нагласите, както и влиянието на някои 
личностни особености върху ползването на интернет услугите. 

В началото отбелязахме, че Румяна Божинова има и публикации, които 
тематично не са свързани с проблематиката на двете монографии. Ще 
отбележим само, че те също са „навеяни” и посветени на актуални за 
съвремието ни проблеми: а/ професионалната реализация на индивида в 
хуманитарни, спортни и технически области; б/ влиянието на индивидуалните 
особености в процеса на намиране на работа в условията на безработица; в/ 
партньорството и взаимодействието в семейството като фактор за превенция на 
насилието; и г/ солидарността между поколенията и др. 

 
Ако резюмираме в заключение, ще подчертаем следното: 
Първо, избраните от Румяна  Божинова, нейните колеги и сътрудници 

области на изследвания говорят за една изострена „социална чувствителност” 
към злободневни социално-психологически процеси и явления в нашата 
действителност, пречупвани през индивидуалните особености на личността. 

Второ, собствените емпирични изследвания винаги са предшествани от 
взискателен и коректен преглед на съответните проблеми в специализираната 
литература, заключенията от които рационално се използват за 



операционализиране на предмета на всяко едно от тях, за формулиране на 
своите хипотези, за тяхното аргументиране и за косвено потвърждение на 
получаваните данни от тях. 

Трето и най-важно, проведени са десетки емпирични изследвания спрямо 
различни актуални за съвремието проблеми, спрямо различни възрастови групи 
от целия човешки жизнен цикъл, като всяко едно от тях включва достатъчен 
брой лица, изследвани с различни методи. 

Четвърто, спрямо данните от емпиричните изследвания се прилага 
съответната математико-статистическа обработка, резултатите от която 
надлежно се представят в множество таблици, диаграми и фигури, последвани 
от внимателни интерпретации и накратко резюмирани обобщения. 

Пето, полученият огромен масив от емпиричен материал в своето 
проблемно-тематично разнообразие предполага неговото далеч по-широко 
представяне и по-задълбочено обсъждане в няколко отделни монографии, което 
и препоръчваме на Румяна Божинова. 

Шесто, важно значение има и това, че Румяна Божинова бързо реагира като 
изследовател на текуща и актуална социално-психологическа проблематика, 
като не пропуска своевременно да запознае съответните институции с 
резултатите от своята изследователска работа, както и студентите в 
университетската аудитория. 

Въз основа на гореизложеното си позволяваме да предложим на уважаемите 
членове на научното жури при Института за изследване на населението и човека 
при БАН заедно да подкрепим с положителната си оценка изследователските 
усилия и успешните резултати от тях на Румяна Божинова, за да й бъде 
присъдено научното звание „професор” по обща психология /психология на 
личността/. 

 
04. 01. 2014 г.                                                 Иван Димитров 
   София 


