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 Кандидатката е завършила висше образование в Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски” през 1989 г., по специалността 

Психология. Голямата част от професионалната й кариера е свързана с 

Института по психология при БАН, където започва работа като асистент 

през 1996 г. Впоследствие доц. А. Русинова-Христова преминава през 

всички стъпала на служебната и научна йерархия, като достига до поста 

„директор”. Такава една кариера е гаранция за убедителна професионална 

квалификация и богат научен опит. Другият важен факт е, че през цялото 

това време тя е работила в едно и също професионално направление. 

Освен мащабен научно-изследователски, кандадатката има и сериозен 

академичен опит, като е водила и води курсове в Софийския университет 

„Св. Кл. Охридски”, Нов Български Университет, Югозападния 

университет „Неофит Рилски” и Европейския политехнически университет. 

 Сред представените за рецензиране трудове се откроява 

монографията „Личност, ценности и идеологии”. По същество става дума 

за едно задълбочено теоретико-емпирично изследване на интегралната 

свързаност между включените в заглавието на книгата компоненти на 

цялостната социално-политическа ориентация на българските граждани. 

Със сигурност това изследване има съществен принос в изясняване на 

основни аспекти на психологическите детерминанти на гражданската 

активност на българското общество.  

 Като цяло монографията включва голям брой значими теории и 

конструкти на автори с определена тежест в тази област на науката. 

Същевременно, трябва да се отбележат и сериозните откъм 

инструментариум и обхват емпирични изследвания. Това са два големи 

плюса на този труд на кандидатката. 

 В главата „Психологични подходи към идеологията” е „...представен 

подходът към политиката през призмата на субективността й...” (с. 11). 

Анализът започва от интерпретация на вътрешните проекции на модела 



„ляво-дясно”, като се акцентира на основните нагласи на гражданите към 

сигурност, които се оказват психологическо ядро на тези политически 

модели (с. 16). Много интересен е и изводът, че при един факторен подход 

към структурата на политическите ориентации, ще се установи, че има 

много вътрешни връзки и преливания (с. 17). При това положение 

многомерният модел на политическото пространство от субективна гледна 

точка има друга структура и това наистина си заслужава задълбочен 

анализ от страна на науката.  

 Едновременно с това, авторката обръща внимание на налагането на 

задължителна външна рамка на политическото векторно пространство, 

така че индивидът трябва да преориентира вътрешните си политически 

преживявания от посоката на симбиотичност към посоката на 

контрастност (с. 20).  

 По-нататък са представени резултатите от емпирично изследване на 

политическата ориентация по скалата „ляво-дясно” на българските 

граждани. Изследването е направено върху извадка от 111 студенти чрез 

структурирано интервю. На с. 23-29 са описани и анализирани основните 

резултати, които навеждат на разбирането, че може да се приеме 

наличието на три-компонентна вътрешна структура на политическия 

континуум, включваща „ляво-център-дясно”, което впоследствие се 

допълва с две междинни степени в двете посоки (с.28-29). 

 Представена е емпирична верификация на модела на Уилсън и 

Патерсън за консервативността като психологически медиатор на 

несигурността от непрекъснати политически колебания при биполярния 

модел. Това е направено чрез емпирично изследване на извадка от 374 

лица (с.33-38). Включени са и препратки към епистемологичните,  

екзистенциалните и релационните мотиви, като вътрешно-субективни 

медиатори за политически избор. От когнитивна гледна точка е особено 

важно да се управлява неопределеността, а от екзистенциална – да се търси 



дълбочина, надмогваща ежедневието и даваща перспектива. Релационните 

мотиви за политически избор засягат преди всичко социалното включване 

и активността в социалната среда. (с. 43-54). 

 Втората глава на труда е озаглавена „Ценности на културата и 

историята” и анализира връзката между ценности, идеология, политика и 

социално гражданско поведение. Макар, че изследването на ценности има 

известна традиция в българската психология, тук ние виждаме прилагането 

на този конструкт към проучване на политическото самоопределяне на 

гражданите у нас. Тук отново е направено емпирично изледване, като е 

използван популярният и утвърден в приложната наука модел и метод на 

Шварц (с. 88-96).  Установява се, че политическото самоопределяне оказва 

значимо влияние единствено върху ценностите „традиция” и 

„универсализъм” (с. 95). Също така авторката достига до извода, че 

ценностната структура на българина постепенно се трансформира към 

западноевропейския модел, който съдържа повече автономия и 

майсторство, за сметка на консерватизъм, без обаче да се доближава до 

значението, което има ценността „хармония” (с. 104). 

 Особено интересни са текстовете и анализите в третата глава, където 

се изследва връзката между чертите на личността и идеологическите 

предпочитания. Акцентът е поставен върху културално-релевантните 

черти „авторитаризъм” и „ориентация към социална доминантност”. 

Емпиричната верификация чрез скалата на Олтмайер за авторитаризъм е 

убедителна и ефективна. Установява се, че при жените преобладава 

авторитарно подчинение и конвенционализъм, докато при мъжете 

преобладава авторитарна агресия (с. 131). Изведена е емпирично тезата за 

съществените разлики в авторитарните нагласи между трите водещи 

етнически групи в България (с. 135). По същия начин е установена значима 

разлика и в ориентацията към социална доминация, която е по-висока при 

българите и най-ниска при ромите (с.154). 



 Книгата завършва с емпирично изследване на връзката между 

психологическите типове, съгласно модела на Майер-Бригс, и 

политическото поведение (с.165-196). 

 Много интересен и значим анализ е направен в публикацията 

„Фактори за ефективност на министър-председателския лидерски стил 

1885-1946г.”. Първо, за този период от българската история няма 

достатъчно системни публикации, още повече в областта на политическата 

психология. Второ, доц. А. Русинова-Христова е разработила 

операционален модел за анализ на лидерството върху основата на теориите 

за транзакционното и трансформиращото лидерство. Трето, направен е 

клъстърен анализ на политическото поведение, който е поставен в 

основата на експертно емпирично изследване на ефективността на 

минстър-председателите на българстата държава в това време. Всички тези 

моменти имат ключов и иновативен характер. 

  В статията „Съвременни подходи към изучаването на политически 

кризи” авторката изследва поведението по време на политически кризи 

през призмата на  предсказуемостта. Разгледани са няколко научни 

подхода, които имат значимо влияние в последните години. Става дума за 

подхода на профилирането, подхода на проследяването и когнитивно-

институционалния подход. Като сравнява критично всеки един от тях, доц. 

А. Русинова-Христова стига до идеята за политическата комплексност, 

която включва компонентите: институционална комплексност, времева 

комплексност, информационна комплексност и проблемна комплексност. 

Тъкмо този комплексен подход може да бъде най-ефективен при 

прогнозирането и управлението на кризи. 

 Друг значим труд на кандидатката е статията „Понятията 

„справедливост” и „социална справедливост” – културни различия и 

асоциативното им съдържание”. Направено е сравнително литературно 

мета-изследване, в резултат на което се достига до извеждането на няколко 



основни направления в разбирането на справедливостта. Първото е 

относимо към основите на морала на човешкото поведение, второто е 

когнитивно центрирано - като морално съждение, третото показва 

справедливостта като процес на социално научаване, четвъртото фокусира 

върху индивидуалното преживяване на справедливост/несправедливост. 

Тези идеи са проверени емпирично чрез изследване на 133 лица от трите 

основни етнически общности у нас. Получените резултати са интересни и 

индикативни и могат да бъдат основа за нови проучвания. 

 Една по-обзорна и теоретична публикация е „Политическата 

психология като дисциплина и ресурси („третият път” в политиката, 

психологията и дискурсивният подход)”. Проучването е разделено на две 

части. В първата се прави кратък преглед на възникването и развитието на 

политическата психология. Във втората се представя т.нар. дискурсивен 

подход, като „третият път” в политиката, като се съпоставят идеология, 

политика и социално взаимодействие. 

 „Негативни аспекти на политическото лидерство – тирани, 

нарцисизъм и власт” съдържа също така специфичен авторски поглед 

върху иначе популярна проблематика. Авторката прилага психологическия 

концептуален анализ, като се обръща към вижданията на Карен Хорни 

(невротична парадигма), Хершман и Либ (маниакално-депресивна 

парадигма), Ото Кернберг (парадигма за граничната личност и болезненият 

нарцисизъм). По този начин тя очертава една цялостна картина на 

психопатологията на тираничното лидерство. 

 В съавторство кандидатката е участвала в едно твърде актуално 

емпирично изследване – „Нагласи и социални дистанции на най-големите 

етнически общности в Бълария спрямо имигранти”. Установяват се 

следните значими резултати: принадлежността към определен етнос е 

рещаващ фактор за социалните дистанции спрямо имигрантите; социално-

демографските фактори са важни променливи, влияещи върху нагласите 



към имигрантите; икономическият статус и полът също имат мащабна роля 

върху социалните дистанции към имигрантите 

  Представените за участие в конкурса трудове съдържат редица 

научни и научно-приложни приноси, които могат да се структурират така. 

 1. Намерена е интегрална концепция, която обединява в себе си 

психологическите, социалните, икономическите и културалните проекции 

на политическите нагласи и политическото поведение. Този подход 

позволява да се правят вариативни операционализации и да се извършват 

емпирични верификации. 

 2. Емпирично са изведени сравнителни етнически профили на 

политическите и социално-политическите нагласи и оценки в 

съвременната българска действителност. 

 3. Разработена е системна диагностична матрица за анализ на 

политическото поведение на държавни лидери, която е апробирана и 

емпирично валидизирана, и може да се репликира при следващи 

проучвания. 

 4. Направена е концептуална и емпирична адаптация на  

психологическото съдържание на конструктите „социална справедливост”, 

„справедливост” и „социална криза”, което позволява по-нататъшно им 

прилагане в научните изследвания. 

 5. Направени са български адаптации на няколко въпросника, 

свързани с проблематиката на политическата психология, – въпросник за 

измерване на консерватизма на Патерсън, въпросник за определяне на 

потребността от приключване на Круглански и Уебстър, въпросник за 

измерване на авторитаризма на Олтмайер. 

 6. Разработена и емпирично проверена е идеята за връзката между 

чертите на личността и идеологическите предпочитания. 

 7. Направена е емпирична факторна структура на политическите 

ориентации на българския гражданин, като се установява, че има 



несъответствие между вътрешното когнитивно и атитюдно поле и външно 

зададената скала за структуриране на политическите предпочитания. 

 Накрая бих искал да посоча, че доц. д-р А. Русинова-Христова, освен 

посочените научно-изследователски, притежава и несъмнени делови 

качества, които е доказала в многогодишната си дейност като член на 

научни екипи, а в последните години и като ръководител на научен 

институт. Тя има своите предимства като колега и човек, които допринасят 

за нейния авторитет в професионалната психологическа общност у нас.   

 

 Като имам предвид всичко, посочено дотук, убедено изказвам 

мнението си в подкрепа на кандитатурата и апелирам към 

почитаемите членове на научното жури да гласуват за заемането на 

академичната длъжност „професор” в област на висшето образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.2. Психология, по специалност Социална психология–Политическа 

психология, в Института за изследване на населението и човека –БАН, 

от доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова. 

 

 

София, 24.05.2016 г. 

Автор на рецензията: проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров 
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