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Вх. № РД-434/ 09.12.2013 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц.д-р Маргарита Бакрачева, член на научното жури по процедурата за 

провеждане на конкурс за професор по психология на личността, област на 

висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, обявен от  секция Психология на личността и 

методология на психологичното измерване, департамент по психология при 

Института за изследване на населението и човека – БАН (ДВ 66/26.07.2013 г.) 

съобразно изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България  

В горепосочения конкурс участва един кандидат – доц. д-р Румяна 

Божинова от секция Психология на личността и методология на психологичното 

измерване на департамента по психология на ИИНЧ, която от 1975 г. работи в ИП 

при БАН, секция психология на личността. От 1980 г. тя е доктор по психология и 

доцент от 2000 г. През този период заема функциите на научен секретар, 

председател на научния съвет, завеждащ секция Психология на личността и 

методология на психологичното измерване, завеждащ департамента по 

психология на ИИНЧ. Била е член на  специализирания научен съвет по 

психология при ВАК, член на експертната комисия при  СЕМ, експерт е при 

асоциация Родители и   Гражданска асоциация за обществена телевизия. Член е  

на национални и международни професионални организации. Има и научно-

популярни публикации в национален седмичник за образование и наука. Доцент 

Божинова има и преподавателска дейност – курсове по  вземане на решения – 

психологична теория, психология на личността. Ръководител е на осем 

докторанта. 

 

В рамките на конкурса кандидатът е представил две групи публикации – 23 

студии и статии и 1 монография преди и 59 публикации след получаване на 

научното звание доцент. От втората група две са монографии в съавторство, 20 от 

материалите са статии в научни списания, 32 са публикации в научни сборници. 

10 от статиите са на английски език; изнесени са 44 доклада на  международни и 

национални  конгреси и конференции. 23 от публикациите са отразени в над 79 

цитирания. Най-общо представените публикации безспорно описват кандидата 

като компетентен изследовател,  ориентиран не само към научните, но и  към 

приложените изследвания, които са обвързани с актуални социални проблеми, 
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което подчертава стойността им и съобразяването с динамиката и  нуждите на 

контекста.  Следва да се отбележи, че  при всички разработвани теми личността се 

разглежда в широкия кръг  на социалната среда и културата и във връзка с  

възможностите за търсене на положителни промени. 

 В приложен план доцент Божинова  има създадени няколко метода: за 

измерване на нагласите към медийно насилие; за измерване на нагласите към 

компютърни игри; за оценяване на индивидуалната представа  за актуалната 

социална ситуация; за оценяване на индивидуалния стил на вземане на решения и 

на индивидуалната стратегия за вземане на решения; за прилагане на 

индивидуални стратегии за трудова реализация; за измерване на  индивидуалните 

нагласи към възрастното поколение. Те са от съществена стойност за практиката и 

могат да залегнат в разнообразен кръг изследвания с различна насоченост.  

Основните насоки на изследванията могат да се обединят в три 

направления. Общото между тях е търсене на влиянието на различни фактори на 

средата, медиирани през личностовите особености. Конкретните области са: 

Виртуална среда, личност и медии и виртуално психологично консултиране;   

Професионална реализация и Актуални социално психологични проблеми. В тях 

са реализирани научни и научно-приложни приноси, част от които са вече 

реализирани в практиката.  

По отношение на индивида във връзка с виртуалната реалност са 

представени 15 собствени изследвания.  Основен акцент е, че личността се 

разглежда като активен участник в отношенията с  медиите в качеството на 

интерпретиращ медийното съдържание субект, което е в основата на 

поведенческите модели. Внимание се отделя на индивидуалните модели на 

възприемане на  тематичните доминанти, мястото на личната норма за оценка и  

влиянието на  редица личностови фактори. При изучаване на актуалната тема 

влияние на насилието, отразявано в медиите, индивидуалните особености се 

разглеждат като модератор. Доказано е, че в  краткосрочен и дългосрочен план 

възприемането на негативен тип информация провокира стрес при лица, които са 

с личностова предразположеност  към това – висока тревожност и негативни 

очаквания, проявявани и на поведенческо ниво в предпочитаните копинг 

стратегии.  Друго  интересно заключение е, че при противоречиво и 

несъгласувано  медийно съдържание в дневния ред се активизира  личната 

интерпретация, което подчертава за пореден път отговорността на медийните 

политики. Специално внимание е отделено на юношеството като сензитивен 

период от развитието и  влиянието на медийното пространство върху 

изграждането на  субективната представа за актуалната  социална реалност и 

образа за себе си, както и връзката между информираността  и начина на 
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възприемане на медийното съдържание. Това в приложен план води до 

очертаването на стратегии и подходи за ограничаване и  превенция на 

негативните медийни влияния, насочени към родители, учители и медии. Този 

въпрос е особено важен и не губи, а напротив, увеличава актуалността си. 

Засегнатите аспекти на виртуалното консултиране представляват въпрос, чието 

значиение тепърва ще нараства. За практиката е важно очертаването на  

модериращия ефект на личностовите особености, което обуславя повишаване на 

ефикасността и ефективността и фокусиране на стратегиите и подходите.  

Групата личностови особености  и професионална реализация на  индивида 

установява връзките между базисните  лични предразположения и детерминанти, 

които директно се свързват с поведението.  Описани са психологичният тип, 

когнитивният стил и  стилът  на вземане на решения като свързани с  

професионалната ориентация и реализация в различни област. В практически 

план е  изведен индивидуален психологичен профил на специалисти в 

образованието, като моделът има безспорна перспектива за прилагане в редица 

други  области.  

Третото направление – индивидът във връзка с актуални социално-

психологични проблеми - включва изучаване на моделите на партньорство и 

индивидуалния стил на привързаност и лонгитюдно проучване на представата на 

младите хора за актуалната реалност с изведени редица научни и приложни 

насоки. 

Всички гореописани изследователски линии имат безспорна теоретична и 

приложна стойност. Общото в подхода на измерване на влиянието на различни  

фактори от актуалната и виртуалната реалност спрямо личностовите особености 

дава широко поле за анализ и дълбочина на качествена интерпретация. Особено 

важен момент в  практически план са разнообразните  програми и стратегии за 

стимулиране на положителни промени и  ограничаване и превенция на  негативни 

явления,  базирани на изведените връзки. Това е акцент и в образованието и 

възпитанието, и  в  личните отношения и изграждането на подходи, съобразени 

със спецификите на  различни целеви групи, например при професионално 

консултиране и ориентиране. Като съществен принос трябва да се подчертае, че 

научно-изследователската работа на Румяна Божинова е  насочена към силно 

значими за науката и социалната практика проблеми с възможност за практическо 

приложение в редица програми. Тя е подходила с висок професионализъм при 

изучаването и интерпретирането на  изследваните въпроси с конкретни  изведени 

стратегии и препоръки. Важно е и че те са съобразени със спецификата на 

конкретната среда. 
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В заключение, научните и приложни постижения на Румяна  Божинова, 

нейните изследователски компетенции  и професионална активност, ми дават 

основания да препоръчвам избора на Румяна Божинова за заемане на  научната 

длъжност „професор“. 

 

 

07.12.2013 г.      доц.д-р Маргарита Бакрачева 


