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РЕЗЮМЕТА 

 НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ след 2004г. 

на доц. д-р Антоанета Христова - ИИНЧ – БАН 

 

 Представените научни разработки са групирани в шест направления: 

1. Изследване на личността в нейното политическо поведение през фокуса на 

ценностите и споделените идеологии.  (1.1., 3.9., 3.10. 3.21., 3.22., 3.27. , 3.28. , 
3.31, 3.32. , 3.33.) 

2. Нагласи спрямо малцинства и имигранти. Колективното чувство за жертва 

през призмата на историческата памет. (3.1., 3.30., 3.34. , 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 

4.5.). 

3. Изследване на политическото лидерство (3.6. , 3.8., 3.18. , 3.19., 3.25. , 3.26., 
3.37.).   

4. Справедливост, социална промяна социална криза (3.7., 3.15., 3.17., 3.20., 

3.24.) 

5. Приложни аспекти на психологичното консултиране (2.1., 3.2., 3.3., 3.4., 

3.23., 3.35) 

6. Изследвания с акцент върху приложението на когнитивния подход и 

качествените методи в политическата психология (3.5., 3.6., 3.7.,3.9., 3.11, 

3.12. 3.13., 3.15., 3.17.,3.21.,3.29.)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Изследване на личността в нейното политическо поведение през фокуса 

на ценностите и споделените идеологии.  (1.1., 3.9., 3.10. 3.21., 3.22., 3.27. , 

3.28. , 3.31, 3.32. , 3.33.) 

Христова, А. (2016). Личост, ценности и идеологии. София: Издателство на 

БАН „Марин Дринов”, с. 205, ISBN 978-954-322-866-9. 

Основният фокус в тази книга е, че от личността произтичат политическите 
нагласи и политическото поведение. Чрез системно внимание към психологията на 
индивидуалните различия, могат да се съберат значителни гледни точки за 
разбиране на масовото поведение. Целта на монографията е да представи 
съвременните социално-психологични теоретични и емпирични изследвания, 
посветени на връзката между личност, култура и идеологии, както и резултатите от 
изследването им в България. Включването на личността в интерпретацията на 
политиката изисква избор на гледна точка кога, как и доколко гражданина, който 
влиза във взаимодействие с политическия свят се променя. Някои теории за 
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политическото поведение приемат, че всички политически съждения се формират 
на момента. Човек приема информация за даден политически кандидат или тема, 
отговаря й и стига до  собствено заключение. Други теории приемат, че ценностите 
на хората и техните предпоставки внасят устойчивост в тяхното разбиране за 
политическия свят. Тук се проследява пътя на политическото поведение даже по-
дълбоко. Провокацията на изследването е, че теоретичното и емпирично 
разгадаване на политическото поведение винаги ще бъде непълно ако не се вземат 
предвид трайните, вътрешни фактори, които ни различават един от друг. Още 
повече, че в много аспекти нашата личност е резултат на генетичния ни код. Хората 
не са просто продукт на средата си и опита, който имат. Устойчивите проявления по 
време на целия живот оказват съществено влияние върху оценките и изборите ни, 
което определя психологичните разлики, т.е. определя влиянието на личността. 

Книгата е организирана в четири глави. Първата описва различните 
дименсионални структури на идеологиите и психологичните подходи към тяхното 
изучаване.  Очертани са прототипите на лявото и дясното у нас, както и общите 
характеристики на консервативните нагласи и поведение в България. Втората глава 
е посветена на връзката между ценностите на културата и идеологиите. Подчертан е 
приноса на икономическите теории. Представени са изследванията на българските 
културални ценности през фокуса на ценностната теория на Шалом Шварц в 
сравнителен план. Третата част се спира върху чертите на личността като 
основополагащ фактор за идеологическо самоопределяне. В тази връзка се 
изследват три личностни характеристики, две от които имат теоретично доказано 
влияние върху консервативните нагласи – ниво на авторитаризъм и ориентация към 
социална доминантност, както и нивото на самооценка.  Четвъртата част представя 
втората гледна точка към изследването на личността, а именно чрез психологичните 
типове като комплексна конструкция на взаимносвързани характеристики на 
личността. За изследването се прилага MBTI – въпросника за определяне на 
личностните типове по Майерс и Бригс. 

Русинова-Христова, А. (2011). Понятията „ляво”, „център” и „дясно” при 
политическото самоопределяне, В:Сборник научни доклади от VІ национален 

конгрес по психология. Българско списание по психология, 3-4, 407-412, ISSN 0861-
7813. 

Статията представя съдържанието на понятията „ляво”, „център” и „дясно” като 
наиI-използвани метафори в политическия език и политическото самоопределяне. 
Теоретичната рамка на изследване е концепцията на ЛеиIкоф за идеализираните 
когнитивни модели, а емпиричните данни са събирани чрез процедура на 
приписване на причини и свободен асоциативен експеримент. Изследването е 
проведено със 111 изследвани лица. Данните сочат по-ниска различителна 
способност между понятията в сравнение с първоначално формулираната 7 степена 
скала на самоопределяне, както и специфично съдържание на трите изследвани 
метафори. Това определя необходимостта от задълбочено изследване на 
специфичността им в български условия. 
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Русинова-Христова, А., Андреев, Б., Велева, Д. (2011). Подготовка на 
въпросника на Уилсън и Петерсън за измерване на консерватизма за работа в 
български условия. В: Сборник доклади „Приложна психология и социална 

практика” -10 международна научна конференция, том ІІ, 8-19, ВСУ,ISSN 1314-
0507. 

Представеното изследване проверява надеждността на въпросника на Уилсън и 
Петерсън за измерване нагласата към консерватизъм. К-скалата се приема за новост 
в две направления – по-малка чувствителност към социално желателни отговори и 
по-висока валидност чрез премахване на контекстуалните фактори. От въпросника 
са извадени 16 твърдения с цел подобряване на характеристиките му и са добавени 
твърдения в областта на „социалната държава“ като тематика, която би трябвало да 
играе роля на разграничител по отношение на консерватизма. 42те твърдения са 
групирани в 4 категории: Морал и Бог, Патриотизъм или глобално общество, 
Равенство или йерархия и Традиционализъм.  

Христова, А.(2009). Понятия за политическото ляво и дясно. В: Приложната 

психология в България – възможности и перспективи, 2009, Ред. Герчева-
Несторова, 75-84, 2010, ISBN 1314-0507. 

Статията представя изследване на понятията за политическо ляво и дясно през 
призмата на когнитивния подход в психологията.Според Лейкоф ( Lakoff, 2002 ) 
основните понятия се състоят от различни категории .Прототипите са елементи на 
категориите и представляват когнитивни конструкти, които се използват за 
представяне на някакъв вид разсъждение.Целта на изследването е да се опишат 
двете основни понятия (ляво и дясно) и по-специално техния т.н “общ смисъл”. За 
целта са изследвани 111 студенти. Получените резултати описват мотивите за избор 
на политическо предпочитание. Формираните групи от асоциации подкрепят тезата 
за съществуването на ясно изразени две категории на политическо дясно и 
политическо ляво. В изследването се очертава ясно допълнителна категория 
(център), която има много малко допирни точки с лявото и дясното, поради което 
може да се определи като самостоятелна. 

Христова, А.(2013). Консервативни нагласи и поведение в България. Психологични 

изследвания, Vol. 16, 2: 203-212, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

Статията представя изследване върху профила на консервативните нагласи в 
България. В нея са разгледани основополагащите понятия за политическа 
идеология, ляво, дясно и свързаните с тях консерватизъм и лебeрализъм. 
Предполага се, че десния консерватизъм е свързан с психологическата потребност 
да се намали несигурността и заплахата (Wilson,1973). Разгледани са трите основни 
психологични предиктори на традиционализма и приемането на неравенството като 
основни елементи на консервативната нагласа: (1) Потребност от правила за 
следване; (2) Потребност от сигурност; и (3) Отвореност към нови преживявания. 
Целта на представените данни и резултати е очертаването на специфики в 
психологичния анализ на десния консерватизъм в България като представител на 
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източно европейските посткомунистически страни. В изследването са включени 374 
изследвани лица. Резултатите от изследването очертават специфична картина на 
консервативното поведение и консервативните нагласи в България. 82,30% от 
изследваните лица са се определили мижду център и дясно, което противоречи на 
разпостраненото мнение у нас за политическите нагласи. Описаната картина се 
влияе най-силно от възрастта на изследваните лица, от тяхното образованието и 
активността при провеждане на избори. Изразеността на консерватизмът, измерен с 
метода на Уилсън и Петерсън, се свързва и се влияе от крайното позициониране в 
политическото пространство, т.е. и от ляво самоопределилите се изследвани лица, и 
от тези в дясно. 

Христова, А.(2015). Политическо самоопределяне в дясно и нагласи към 
консерватизма през фокуса на личностните типове. Психологични изследвания, Vol. 
18, 2, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online), (приета за печат). 

Дали и как влияят личностните характеристики по MBTI върху идеологическите 
предпочитания е въпрос, на който може да се отговори по няколко начина,  като се 
потърсят измерители на дясното и консервативното: - чрез определяне на 
взаимовлиянието между личностните типове и политическото самоопределяне и 
чрез определяне нивата на консерватизъм като индикатори на политически нагласи. 
Използваните методи са политическо самоопределяне, скала на консерватизъм на 
Уилсън и Петерсън ( Wilson, 1973) и MBTI. Изследването е проведено с 374 
изследвани лица. Резултатите показват, че дясното политическо самоопределяне се 
свързва с функцията мислене и в същото време мисловният тип в два личностни 
типа,  при които функцията мислене е първична се свързват с по-ниски стойности 
на консервативните им нагласи.  Хората, които имат водеща мисловна функция  
имат повече десен опит. т.е са гласували за десни партии, в сравнение с по-
емоционалните изследвани лица, като тяхната идентификация към центъра и лявото 
има ясна тенденция.  

Христова, А.,Велева, Д., Андреев, Б. (2014). Индивидуални особености при 
потребността от приключване в българска извадка. Психологични изследвания, Vol. 
17, 1:  3-16, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

Статията представя прилагането на методика за определяне потребността от 
приключване на Круглански и Уебстер ( Kruglanski, 1993). Потребността от 
приключване е психологичен конструкт, който се базира на теорията за създаване 
на знание и обяснява мотивационни аспекти при взимане на решение. Широко 
прилаган, конструктът предизвиква сериозни дискусии относно факторната му 
структура. Прилагането му в България е част от по-глобално изследване на 
психологични характеристики в контекста на политическите ориентации. 
Публикацията се фокусира върху получените резултати за някои индивидуални 
особености в проявата на потребността от приключване, както и върху факторната 
структура на методиката. Факторният анализ показва ясно оформяне на четири 
фактора, идентични с оригиналната методика и отделяне на петия, който частично 
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се включва в първия фактор. Резултатите показват предпочитание на жените и по-
възрастните хора към първи фактор, т.е. предпочитание към ред и структура. 
Изследваните лица от малките градове са с по-изразено предпочитание към 
предвидимост на бъдещия контекст, докато тези със средно образование – към 
проявяване на решителност по отношение на бъдещите решения. 

Hristova, A.(2013).  Authoritarianism and personal types.In:Conference proceedings of 

the 3-th international conference Education, science innovations, EPU, 201-212, ISSN 
13-14-5711. 

Изследването представя проучване на взаимовръзките между авторитаризма и 
личностните характеристики. Авторитаризмът (RWA) е личностен конструкт, 
разработен в рамките на теорията за авторитарната личност. Настоящето изследване 
има за цел да разшири предишните разработки по въпроса за връзката на 
авторитаризма с личностни черти като изследва връзката между личностните 
типове и по-конкретно функциите на личностните типове по MBTI. Извадката е 
съставена от 374 респондента. Резултатите показват, че авторитаризма е повлиян от 
личностните характерстики – функции на психологическите типове. Това означава, 
че като когнитивни характеристики, те могат да променят стойностите на 
авторитаризма по време на различните жизнени етапи на развитие.  

Hristova, A. (2014). Psychological dimensions of political ideologies. In: Conference 

proceedings of the 4-th international conference Education, science innovations, EPU, 
271-280, ISSN 13-14-5711. 

Статията представя психологическия подход към политическите идеологии. 
Разгледано е еднодименсионалното разделение на ляво и дясно като едно от 
традиционните и приложни разграничения, широко използвано в изследването на 
проблема. Многодименсионалният анализ на консерватизма и либерализма е 
изведен на основата на психологическите параметри, които се използват при 
когнитивния подход отдолу-нагоре (botton up). Представени са резултати от 
асоциативното съдържание на основни идеологически понятия от прегледа  на 
литературата и от изследване, проведено в България. Разграничена е 
мултидименсионалната структура на политическите идеологии, където се открояват 
социални, когнитивни и мотивационни елементи. Те от своя страна координират 
ефективността на партийните дейности, намаляват информационните изисквания 
към гражданите и отчитат основните разлики в ценностните ориентации. 

 

Hristova, A.(2015). MBTI psychological types and the values of the social 
culture.Conference proceedings of the 5-th international conference Education, science 

innovations, EPU,, in press. 

Целта на изследването е да очертае динамиката на културните ценности, 
измерени чрез методологията на Шварц, в зависимост от личностните 
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характеристики на изследваните лица, използвайки MBTI.Извадката се състои от 
374 респондента.Резултатите от българското изследване показват тенденция  към 
приближаване към западната култура, която е различенен резултат в сравнение с 
резултатите, получени от Красимира Байчинска, т.е динамиката е към по- 
егалитарен подход на консерватизма. Специфичното за България е,  че изследваните 
лица тук оценяват повече майсторството в сравнение с хармонията, като последната 
е типична за западните култури. Ценностните опозиции са анализирани през фокуса 
на личностните характеристики по MBTI. 

 

2. Нагласи спрямо малцинства и имигранти. Колективното чувство за 

жертва през призмата на историческата памет. (3.1., 3.30., 3.34. , 4.1., 4.2., 

4.3., 4.4., 4.5.). 

Зографова, Й.,Бакалова,Д.,Христова, А., Андреев, Б.(2015). Нагласи и социални 
дистанции на най-големите етнически общности в България спрямо имигранти. 
Население, 4: 72-90, ISSN 0205-0617. 

Засилените процеси на мобилност и миграция, особено след присъединаването 
на България към ЕС, водят до увеличаване на етническото многообразие ,  до 
промяна в конфигурацията на етносите и до усложняване на междуетническите 
отношения в страната. Редом с традиционните етнически малцинства, нараства и 
броят на емигрантските малцинства, най-вече от арабски страни. Основна цел и 
принос на представеното изследване е проследяване на нагласите и социалните 
дистанции спрямо имигранти – руснаци и араби – не само на българското етническо 
мнозинство, но и на най-големите етнически малцинства в страната  - български 
турци и роми. Изследването е проведено сред 1216 лица с българска, турска и  
ромска етническа самоидентификация в 3  области с различно съотношение на 
етносите  - Монтана, Кърджали и Стара Загора. Най – общо резултатите разкриват, 
че нагласите спрямо руснаците са по-положителни, а дистанциите спрямо тях по-
къси в сравнение с тези към арабите в България. Но дори нагласите към арабите не 
са толкова негативни, колкото нагласите към традиционно най- дискриминираното 
ромско малцинство. Етносът е значим фактор, диференциращ нагласите и 
социалните дистанции спрямо двете имигрантски общности. Проследява се и 
ефектът на възприетия икономически статус, както и влиянието на социално-
демографски фактори като пол, възраст , степен на образование и религиозност. 

 

Green, E., Visintin, E., Hristova, A. Bozhanova, A., Giroud, A., Staerkle, Ch. (2016). 
Acknowledgement of Outgroup Sufferig and Collective Victimhood across History: 
Majority and Minority Perspectives in Bulgaria. In: Special Section of EJSP on collective 

victimhood, (in press). 
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Статията разглежда процесите, чрез които представянето на чувството за жертва 
пред собствената група и признаването от страна на външната група на причинено 
страдание, случило се в различни моменти в историята, се отнасят към актуални 
междугрупови нагласи. Изследването е реализирано чрез смесен метод, фокусирано 
върху двете етнически групи- българи и български турци, които могат да се приемат 
за жертви и извършители в различни моменти от историята. Пат модели,  основани 
на крос-секционни данни (Изследване 1) разкриха, че за по-голямата част 
изследвани лица (N=192) чувството за колективна жертва е положително свързано 
със социалните дистанции чрез намаляване на прощаването, както и колективната 
вина за събитие, което се е състояло в различна историческа епоха. Признаването на 
страдание за външната група, от своя страна намалява социалните дистанции чрез 
повишено чувство за вина, както и прошка за дадено събитие, случило се в различно 
време. Сред българските турци (N=160) резултатите са различни. Възприемането на 
извънгрупово страдание, намалява социалните дистанции чрез увеличаване на 
прошката за събитие, което е настъпило по различно време, докато чувството за 
колективна жертва намалява социалната дистанция чрез намаляване на вината. 
Полу-стуктурираните интервюта (Изследване 2) хвърлят светлина върху тези 
констатации, чрез изследване на смисъла за двете групи на разглежданите 
събитията, в които техните групи са както жертви, така и престъпници. 
Въздействието на историческите репрезентации върху предразсъдъците в 
настоящето се обсъждат в светлината на различията по отношение на 
междугруповия статус. 

Green, E., Visintin,E.,Hristova, A., Bozhanova,A., Giroud, H., Staerkle,Ch. (2015). Еthnic prejudice and 
group-based emotions in light of historical events: majority and minority perspectives. 14th Congress of the 

Swiss Psychological Society on “The Future of Psychology“, Geneva, Switzerland, (presentation). 

Green, E., Visintin,E.,Hristova, A.,Bozhanova,A., Giroud, H., Staerkle, Ch. (2015). Acknowledgement 
of Outgroup Sufferig and Collective Victimhood across History: Majority and Minority Perspectives in 
Bulgaria. In: The 38

th
 annual scientific meeting of the ISPP, San Diego, (presentation). 

Hristova, A., Zografova, Y., Andreev, B., Bakalova, D.(2016). Right wing 
authoritarianism and social dominance orientation as triggers of changing social distances 
from immigrants, International networking conference: Emigration and immigration on 
the Balkans in the focus of Political Psychology. Psychological Research. Vol. 19, 1q  
ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). (in press) 

В изследването се изучава главния и интерактивен ефект на десните авторитарни 
нагласи (RWA),  ориентация към социална доминантност (SDO) и субективно 
приетия икономически статус върху социалните дистанции към имигрантите – 
руснаци и араби.  И десния авторитаризъм, и ориентацията към социална 
доминантност се концептуализират като  мотивационни схеми (triggers) в 
перспективата на Двойния Процесуален Модел и анализирани  в рамката на SDO и 
хипотезата за относителната депривация. Изследването е част от мащабно 
проучване, осъществено през 2014 година, с 1216 изследвани лица, в три 
представителни за българската, турската и ромската етнически групи града – 
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Монтана, Кърджали и Стара Загора. Резултатите потвърждават тезата, че 
възприеманата заплаха от руските имигранти към доминантната позиция на 
българското мнозинство е позитивно свързано със социалните дистанции на най-
бедните етнически българи към руснаците.  Друг резултат е, че само етническите 
българи, които се възприемат като най-бедни  не желаят да общуват с арабските 
имигранти. Такъв  SDO ефект не е открит за другите две малцинствени групи.  
Колкото по-силна е мотивацията за групов ред и сигурност (RWA) толкова по-къси 
са социалните дистанции към руснаците на българските турци , които възприемат 
своя икономически статус като най-висок. 

Bakalova, D., Zografova, Y., Hristova, A., Green, E., Andreev, B.,Visintin,E. (2015). 
Ethnicity economic standing and social justice believes as antecedents of life satisfaction 
in Bulgaria. In: 17

th
 Jena workshop on Intergroup processes “Social justice: Inequality 

and recognition”, june 25-28 2015, OPPURG CASTLE, GERMANY, (presentation). 

Изследването представя някои непосредствени влияния на етническа 
самоидентификация, възприемания икономически статус и дискриминация в 
етнически разнообразни области (вкл. градски и селски райони) върху когнитивния 
аспект на субективното благосъстояние, т.е. удовлетвореност от живота на 
българското мнозинство и двете най-големи етнически малцинства в България - 
турци и роми. То е част от по-голям изследователски проект, включващ проучване 
сред етническите българи, български турци и роми (N = 1216) в три области 
(Монтана, Кърджали и Стара Загора) с различни пропорции на етническите 
малцинства. Подобно на резултатите от научните изследвания в други страни с по-
ниски стандарти на живот, резултати у нас  показват, че възприемания 
икономически статус е независим и силен предиктор за удовлетвореност от живота 
сред всички изследвани етнически общности. Етническата самоидентификация и 
възприемана дискриминация също имат непосредственивзаимодействия и ефекти 
върху удовлетвореността от живота, тъй като и двете малцинства са по-малко 
удовлетворени от етническото мнозинство, а ромите са по-малко удовлетворени от 
българските турци. Освен това, удовлетвореността от живота на малцинствата е по-
висок в областите с по-висока концентрация на малцинства (Кърджали и Монтана), 
като ефектите в градските и селските райони са доказани само за ромите. 
Удовлетворението от живота на мнозинството е по-висок в област Кърджали. 

Bakalova, D., Zografova, Y., Hristova, A., Green, E., Andreev, B.,Visintin, E.(2015). Regional ethnic 
diversity and economic standing effects on life satisfaction in Bulgaria, In: Seminar of the Faculty of Social 

and Political Sciences, Department of Social Psychology, University of Lousanne, Switzerland, 

(presentation). 

Green, E., Staerkle,Ch., Visintin,E.,Giroud,A., Hristova, A., Zografova, Y.,Bakalova, D., 
Miteva, P., Bozhanova,A., Andreev, B. (2014). The dynamic nature of interethnic 
attitudes in Bulgaria: A social psychological perspective. Helsinki, October 2014, 
(presentation). 
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 Представен е проекта «Динамична същност на междуетническите нагласи в 
България: социално-психологична перспектива», финансиран от BSRP (Българо-
Швейцарска изследователска програма), с ръководител от швейцарска страна – доц. 
Ева Грийн, а от българска с двама ко-ръководители – доц. Йоланда Зорафова и доц. 
Антоанета Христова. Целта на проекта е изследване на социално-психологичните 
процеси в основата на междуетническите нагласи и предразсъдъци при българското 
мнозинство и двете основни малцинства – роми и  български турци. Основният 
принос на проекта за България е да се разберат междуетническите неравенства в 
региона, да се тренират млади учени и да се разпространи информация сред 
ключови фактори при взимане на решения. Научните приноси са съвместно 
изследване на мнозинство и малцинства, адаптиране на теории, разработени в 
Западна Европа и САЩ в България и прилагане на смесения метод за изследване. 

 

3.Изследване на политическото лидерство (3.8., 3.18. , 3.19., 3.25. , 3.26., 3.37., 

3.6.).   

Русинова-Христова, А. (2007). Скритите послания на политическото говорене. В:  
Диалог и толерантност в политиката. София, 172-182. 

В статията са разгледани подробно скритите смисли в политическото говорене , 
а именно привличане на вниманието върху важни за даден политик събития, чрез 
подчертаване на проблемни области и премълчаване на други, интерпретиране и 
реинтерпретиране на  събитията, поемане на ангажименти, създаване на 
политически настроения чрез използване на емоционални аргументи и заместване 
на реалните действия с думи чрез използване на обвинения и заплахи. Тези 
послания са илюстрирани чрез проведено изследване - честотен анализ  на 
публичните изказвания на месец ноември, 2006 година на четирима водещи 
политочески лидери - С. Станишев, П. Стоянов, В. Сидеров и И. Костов. 

Христова, А.(2008). Подходи при изследване на политическото лидерство. В: Сб. 

Лидерски практики. Съст. и ред. Георги Карастоянов, изд. Военна академия „Г.С. 
Раковски“: 17-22, ISSN 078-954-509-404-0. 

В статията са разгледани подробно различните изследователски рамки за 
изследване на политическото лидерство - личностните характеристики на 
политически лидери, сравнителните изследвания на политическото лидерство и 
лидерският стил в политиката. Личностните характеристики на лидерите се 
изследват идеографично, чрез психобиографичен анализ и качествени методи.  

Христова, А.(2008). Негативни аспекти на политическото лидерство. В: Сб. 

Лидерски практики. Съст. и ред. Георги Карастоянов, изд. Военна академия „Г.С. 
Раковски“, 140-144, ISSN 078-954-509-404-0 

В статията са разгледани подробно три негативни аспекти на политическото 
лидерство - тираните, нарцисизма и властта. Разгледани са последователно моделът 
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на Макиавели за тиранинът или реалният политик, моделът на Карен Хорни или 
невротичната перспектива, маниакално-депресивната перспектива, теорията за 
граничната личност и болезнения нарцисизъм,  в опит да се анализират негативните 
проявленияна политическото лидерство. 

Според Макиавели тиранинът е човек, който може да прави, каквото е 
необходимо, за да спечели и да поддържа властта си в различни условия. Според 
Карен Хорни невротиците създават идеализиран Аз-образ, за да прикрият 
усещането си за незначимост. Според маниакално-депресивната парадигма рязката 
смяна на настроенията на политическите лидери води до злоупотребата с 
политическата власт и превръщането им в тирани. За разлика от невротичната 
личност на Карен Хорни при граничната личност политическите лидери страдат от 
патологично супер-его, в чиято основа е потенциалът за фрагментация, както и 
тоталната липса на емпатия към другите. 

Христова, А. (2014). Политически партии и формиране на обществено мнение. В: 
Сб. Приложна психология и социална практика”, 13 международна научна 

конференция, ВСУ, Университетско издателство, 94-108. 

Статията представлява алтернативен прочит на темата за политическите партии 
и общественото мнение през призмата на теорията за мотивираните разсъждения. 
Партиите оформят, влияят на общственото мнение чрез мобилизиране и 
структуриране на изборите на политическите алтарнативи. Отговорът на въпроса 
как партиите влияят на гражданските мотивирани разсъждения зависи от връзката 
между гражданската мотивация, усилия, и информация, събрана от политическото 
обкръжение. Статията разглежда последните емпирични изследвания, 
съответстващи на избраната парадигма. 

Христова, А.  (2015). Фактори за ефективност на министър-председателския 
лидерски стил 1885-1946. В:Сборни кдоклади от международната конференция 

„Лидерство и организационно развитие”, 221-228, София, ISBN 978-954-07-3946-5. 

Преходът в България постави на дневен ред въпроси свързани с имиджа на 
политиците и тяхната роля в развитието на държавата. Нагласите преминават от 
краиIно одобрение на новопоявяващи се политически “звезди” до краиIно 
отричане и отказ да се признае поне малкото, което е направено. Културната среда 
очертава определени особености при възприемането на политиците и тяхното 
поведение, както и в оцeнките на направеното от тях. В статията e представен 
системен подход за определяне на факторите за оценка на ефективността на 
политическия лидер. Очертани са сравними профили по изработените критерии на 
министър- председателите на България от Освобождението до 1944 г. 

Христова, А. (2016).  Приемствеността в политическото лидерство. Пленарен 

доклад в 10 научна конференция „Качества на личността и лидерски практики”, 

11.02.2016, Институт за изследване и развитие на лидерството, УниБИТ (приета за 
печат).  
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Открито е ново изследователско поле за анализ на приемствеността между 
политическите лидери. Обединението на различните фактори, които оказват лияние 
върху характера и ефектите от приемствените процеси са разделени на:  
независими (контекста на процеса на приемственост),  междинни (фактори, върху 
които влияе контекста)и зависими фактори (въздействията на  приемствеността).   

Русинова-Христова, А. (2005).Приписване на отговорност за корупционни 
действия в българския печат. Психологични изследвания, 1; 55-70,  ISSN 1311-
4700(Print); ISSN 2367-4563(Online). 

Статията представя проблема за приписване на отговорност в ситуации на 
корупционни скандали като средство за влияние върху обществените и 
политическите нагласи. В изследването се прилагат двуменсионалният модел на 
Брикман и Ингар и институционалният модел на МакГроу. Първият представя 
процеса на приписване на отговорност като взаимозависимост между личност и 
общество. Вторият описва три аспекта на приписване на отговорност “отговорност 
на началника” или на най-високопоставеният в йерархията, колективната 
отговорност и лична отговорност. Направен е контент анализ на публикации, 
посветени на корупционни скандали в четири печатни издания - вестниците 
“Демокрация”, “Дума”, “Труд”, “Капитал” за 1996 и 2000 година. Резултатите 
очертават специфични тенденции при приписване на отговорност в политиката на 
отбелязаните вестници, които се свързват директно с манипулация на общественото 
мнение. 

 

4. Справедливост, социална промяна социална криза (3.7., 3.15., 3.17., 3.20., 

3.24.) 

Русинова-Христова, А. (2006).Речник на справедливостта и социалната промяна в 
България.В: Активност и адаптация на личността в условия на промени, Т. 1; 33-
36,  ЮЗУ „Неофит Рилски“, София: УИ „Св. Климент Охридски“ . 

Статията представя резултатите от изследване на речника на публичната 
справедливост. Изследването има за цел да разбере  личният когнитивен договор 
между гражданите и правителството  за гаранции за личната справедливост.  
Проведен е асоциативен експеримент със 62 участника. Според честотата са 
ранжирани  8 асоциативни категории. Резултатите са сравнени със данните, 
получени от професор Герганов през 1984 г. Сравнението ясно показва влиянието 
на режима на управление върху гражданските лични договори и наблюдения за 
публичната справедливост. 

Христова, А. (2007). Понятия за „справедливост“ и „социална справедливост“ - 
културни различия в асоциативното им съдържание. Психологични изследвания, 1:  
39 – 54, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 
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Статията представя резултатите от проведено изследване на асоциативните 
схеми, свързани с понятията ”справедливост” и ”социална справедливост”. 
Проучването се отнася до три етнически групи – българи, български турци и 
български роми. Целта е да се очертаят приликите и разликите в асоциативното 
съдържание между групите изследвани лица, което е в основата на мисленето и 
възприемането на проблеми, свързани със справедливостта. Резултатите очертават 
специфично съдържание и на двете, изследвани понятия. Например, отсъствието на 
държавната регулация като фактор за социална справедливост при българите, по-
разнообразни асоциации при българите с турско самосъзнание, както и специфично 
лично, проблемно ориентирано мислене при българските роми. Резултатите 
подпомагат процеса на комуникация предвид възможността им за прилагане при 
структуриране на политическото говорене. 

Христова, А.(2008). Справедливото поведение – ситуации, приписвани 
характеристики и мотиви (етносравнение). Психологични изследвания, 1: 121-134, 
ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

Статията представя изследване на различията по отношение на основни 
характеристики на понятието “справедливост” между три етноса в България – 
българи с българско самосъзнание, българи с турско самосъзнание и български 
роми. Изследването е проведено със 124 изследвани лица. Очертани за разлики при 
реалните житейски ситуации, които групите свързват с акт на справедливост. 
Диференцирани са приписваните качества на извършилия справедлив акт. Различия 
са установени и по отношение на мотивите, които провокират поведение, възприето 
като справедливо. Установените резултати при сравнението на трите етнически 
групи, насочва към необходимостта от различни комуникационни стратегии при 
обсъждане на теми, асоциирани с проблема за справедливостта. 

Христова, А.  (2009). Понятие за социална криза.Психологичниизследвания, 2: 7-11, 
2009, ISBN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

Статията представя изследване на субективното съдържание на понятието 
„социална криза”. В основата стои психолингвистичния подход на Лейкоф за 
изучаването на понятията и тяхната структура. Проведен е контент- анализ на 
генерирани свободни асоциации на словосъчетанията „социална криза” и 
„обществени проблеми”. Резултатите показват субективното семантично 
припокриване на двете понятия и дават възможност за използването им в 
изследвания предвид възможността за тяхното операционализиране. 

Христова, А.  (2014) Съвременни подходи към изучаване на политическите кризи. 
Психологични изследвания, Vol. 17, 2:  205-212, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-
4563(Online). 

Изследването на проблема за прогнозиране на кризи е тема, която все повече се 
намира в центъра на вниманието и на изследователите, и на политиците. 
Политическите кризи са малко изучавано явление. Статията очертава основните 
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подходи, които могат да бъдат класифицирани в рамките на политическата 
психология, изследващи, от една страна, различните варианти на политически 
кризи, а от друга  - в различен контекст лидера, който взима решение. Очертават се 
подходът на профилиране, подходът на проследяване и когнитивно – 
институционалният подход. 

 

5. Приложни аспекти на психологичното консултиране (2.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 3.23., 3.35) 

Христова, А. (2013). Практически наръчник за психологична интервенция и 

превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот, 
(съставител и гл. редактор), Акад. изд. „проф. Марин Дринов”, ISBN 978-954-322-
609-2. 

Наръчникът е резултат от изпълнението на проект BG051PO001-7.0.01-0099-
C0001 Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни 
предприятия „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при 
съчетаването на семейния и професионалния живот”, Приоритетна ос 7: 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, с 
ръководител Антоанета Христова. Проектът се изпълнява в партньорство с 
Института по философия и психология, Румънска академия www.ipsihologie.ro и 
Сдружение „Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – 
БАУРЧР” www.bhrmda.bg. Общата цел на проекта е оптимизиране на съчетаването 
на семейния и професионалния живот на заетите лица в малките и средни 
предприятия, посредством ефективно иновативно транснационално сътрудничество. 
Специфичната цел на проекта е изграждане на мрежа за ефективно иновативно 
транснационално сътрудничество за развитие на услугата „Психологическа 
интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и 
професионалния живот” за малките и средни предприятия. Проектът засяга 
проблема с често срещания конфликт съчетаването на семейния и професионалния 
живот, който е изключително актуален въпрос за хората в активна възраст, 
работещи в МСП. Наличието му води до стрес, неудовлетвореност, поява на телесна 
или психична симптоматика, влошаване на производителността и текучество, спад 
на конкурентоспособността. Тези негативни последици на индивидуално и 
организационно ниво налагат необходимостта от задълбочен анализ, разработване и 
въвеждане на ефективна услуга за интервенция и превенция на този проблем сред 
заетите лица в МСП в България – едни от най-засегнатите от икономическата криза 
участници в пазара на труда. Целевата група по проекта включва: • служители и 
мениджъри в малки и средни предприятия (МСП); • специалисти по управление на 
човешките ресурси, членове на НПО.  

Карастоянов, Г.,Христова, А.(2015). Стрес и справяне с него от гледна точка на 
когнитивно-преживелищната теория. В: Психолого-педагогическое знание в 
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контекстесовременности: Теория и практика., Сборник статей, Международное 
академическое сотрудничество, 47-61, 978-5-9905895-4-4. 

Изследването проследява връзката между възприемания стрес  ( PSS; Cohen, 
Kamarck, Mermelstein, 1983) и стратегиите за спрявяне, измерени чрез Въпросника 
за конструктивно мислене ( ConstructiveThinkingInventory- CTI, Epstein, 1998), 
конструиран за измерване на индивидуалните разлики в интелигентността.  
Когнититивната експериментална теория ( CognitiveExperimentalTheory), се 
фокусира върху измерване на автоматичните мисли и интерпретациите, които 
ръководят поведението на хората във ежедневието. СTI трябва да бъде способна да 
определи колко ефективно хората се адаптират към тяхната среда и се справят със 
стреса. Резултатите от проведеното изследване показват, че колкото  са по-високи 
стойностите по CTI, толкова по-ниско е нивото на възприетия стрес. Резултатите от 
изследването са подробно интрепретирани съгласно когнитивната експериментална 
теория (Epstein, 2014). Измерването на способността за справяне със стреса е 
значим предиктор за ефективното справяне с него, защото то измерва аспекти на 
конструктивното мислене.  

Карастоянов, Г., Христова, А.(2013). Същност на медиацията и основни етапи на 
нейното провеждане. В: Годишник, изд. Военна академия  „Г.С.Раковски”, Факултет 
„Национална сигурност и отбрана”, 3: 17-29,ISSN 1312-2983. 

Представени са съвременните схващания за медиацията като процес, чрез който 
трета страна оказва процедурна подкрепа, за да помогне на хора и групи , които са в 
конфликт да решат проблемите си. Медиаторът структурира процеса така, че да 
създаде безопасна среда, в която страните да дискутират конфликта и намерят 
решение, което задоволява техните интереси. Поднесен е четириетапен процес на 
медиация, включващ въведение, описание на конфликт, решаване на проблеми и 
постигане на съгласие. Медиациите обикновено започва с въведение, което включва 
описание на процеса и основни правила за работа на участниците. На страните се 
дава възможност да представят тяхното разбиране за конфликта. След което се 
прави списък от проблеми, както и дневен ред, който да е водещ в процеса на 
решаване на проблемите. Медиаторът подпомага страните да водят преговори за 
намиране на решения на проблемите, които са идентифицирали. След като  се 
стигне до специфични решения, трябва да се потвърди приемането им. Обосновава 
се, че разбирането на процеса на медиация е важна лидерска компетентност при 
стабилизиращи операции. 

Карастоянов, Г., Христова, А. (2010). Някои психологически аспекти на вземането 
на решение, В: Военна психология и лидерство, съст. и ред. Г. Карастоянов.   2 част, 
изд. ВА , Г. С- Раковски”, 24-38,ISBN 978-954-9348-19-4. 

Статията разглежда вземането на решения от гледна точка на преработването на 
информацията. Подробно са разгледани двата пътя на вземане на решения - 
централен  и периферен ( евристичен), които изисква по-малко усилия при 
преработване на информацията.След това са разгледани психологическите 
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особености при груповото вземане на решения - едноличното вземане на решение 
от лидера, вземане на решение в сътрудничество с членовете на групата, вотът на 
мнозинството и вотът на малцинството, както и единодушното решение. Статията  
завършва със изброяване на психологическите капани ( когнитивни изкривявания) 
при индивидуалното и груповото вземане на решения.При индивидуалното вземане 
на решения пример за такива капани са избирателното търсене на доказателства, 
капанът на инерцията, капанът на подсъзнателното противопоставяне, 
пожелателното мислене, както и закотвянето и фундаменталната атрибутивна 
грешка. Пречка при груповото вземане на решения  са илюзията за неуязвимост на 
груповите членове,натискът към всеки от членовете на групата, който се отклонава 
от мнението на мнозинството, автоцензурата върху отклоненията от видимия 
групов консенсус. 

Христова, А. (2013). Психологичните типове по Майерс и Бригс в помощ на 
балансиран начин на живот. В:Сборник научни доклади от международна 

конференция „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при 

съчетаване на семейния и професионалния живот”,гл. редактор А. Христова, 
съставители – Христова, А., Зографова, Й., 218-223, 2013, ISBN 978-054-2987-05-5.   

Статията представя MBTI като инструмент, който може да подпомогне процеса 
на самоосъзнаване на силните и слаби страни на всеки човек в контекста на 
управление на личния и професионален живот. Въпросникът се състои от четири 
дихотомни скали, които описват предпочитанията на личността към начина на 
възприемане на света, начина на взимане на решение и управление на енергията. 
Всички те имат отношение към избора на професия, управлението на времето и 
срещаните затруднения в комуникацията с обкръжението, които проблеми са в 
основата на намирането на баланс между личния и професионален живот. В 
статията са формулирани конкретни препоръки и препратки към помощни сайтове.     

Russinova, V., Hristova, A., Nedeva, V., Chavdarova, M. (2010). Public opinion of 
woman as corporate leaders, BulgarianJournalofPsychology, South-East European 
Regional Conference of Psychology Sofia, 30.X-1.XI.2009, 1-4; 484-509.  

Изследването на общественото мнение за жените мениджъри изучава основните 
компоненти на концепта: междуличностното възприятие и стереотипи. Целта на 
емпиричното изследване е да анализира специфичността на стереотипите и 
възприемането на жените и мъжете мениджъри, преобладаваща в българското 
общество. Въпросник, попълнен от 751 служители, е основният изследователски 
метод. Получените резултати са следните: Стереотипа на жените мениджъри се 
оценява по - високо , отколкото стереотипа на мъжете мениджъри; има влияние 
между стереотипите на жените и мъжете мениджъри и кореспондиращите 
възприятия на директните супервайзори на двата пола. Постигнатите резултати 
отразяват съществуващата положителна нагласа спрямо способностите на жените 
на отговорни позиции. Публичното мнение за жените мениджъри не е причината за 
тяхното сравнително слабо присъствие на мениджърски позиции. 
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6.Изследвания с акцент върху приложението на когнитивния подход и 

качествените методи в политическата психология (3.5., 3.6., 3.7.,3.9., 3.11, 3.12. 

3.13., 3.15., 3.17.,3.21.,3.29.)   

В раздела са включени публикации, които вече са представени в горните 

раздели с акцент върху тематиката. Тук фокуса е поставен върху използваната 

методика и подход. В допълнение са включени и публикациите, в чиято основа 

е феноменологичния метод на Полио: 

Русинова-Христова, А. (2005).Приписване на отговорност закорупционни 
действия в българския печат. Психологични изследвания, 1; 55-70,  ISSN 1311-
4700(Print); ISSN 2367-4563(Online). 

Русинова-Христова, А. (2006).Речник на справедливостта и социалната промяна в 
България.В: Активност и адаптация на личността в условия на промени, Т. 1; 33-
36,  ЮЗУ „Неофит Рилски“, София: УИ „Св. Климент Охридски“ . 

Русинова-Христова, А. (2011). Понятията „ляво”, „център” и „дясно” при 
политическото самоопределяне, В:Сборник научни доклади от VІ национален 

конгрес по психология. Българско списание по психология, 3-4, 407-412, ISSN 0861-
7813. 

Христова, А. (2007).Понятия за „справедливост“ и „социалнасправедливост“ - 
културни различия в асоциативното им съдържание.Психологични изследвания, 1:  
39 – 54, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

Христова, А.(2008). Справедливото поведение – ситуации, приписвани 
характеристики и мотиви (етносравнение). Психологични изследвания, 1: 121-134, 
ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

Христова, А.(2009). Понятия за политическото ляво и дясно. В: Приложната 

психология в България – възможности и перспективи, 2009, Ред. Герчева-
Несторова, 75-84, 2010, ISBN 1314-0507. 

Христова, А, Карастоянов,Г. (2010).Когнитивният подход вполитическата 
психология.В: Публични комуникации в сигурността и отбраната-  1 част, Г. 
Карастоянов (съставител и обща редакция), 5-17, 2010, ISBN 978-954-9348-18-7. 

 

Русинова-Христова,А.(2005). Политическото говорене в предизборни дебати – 
кампания 2005. В: Сборник научни доклади, ІІІ Национален конгрес по психология, 
София, 28-30 октомври 2005, изд. Софи-Р, 255-259 

Статията представя резултати от проведено изследване на политическото 
говорене по време на дебати в предизборна кампания 2005 година. Представени са 
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критерии за оценка, както и резултати, обобщени по парламентарно представени 
партии. Сравненията на средните показва значително различие в стила на 
политическото говорене между различните партии. Очертават се ефективно 
представили се партии в съответствие с формулираната им стратегия за 
предизборното дебатиране в зависимост от целите и ролите им в дадената 
политическа ситуация ( НДСВ, БСП и ДСБ) , както и политически формации, които 
не успяват да формират ясно очертан профил в процеса на политическото си 
говорене. Резултатите дават възможност за интерпретация на някои наложили се 
митологеми в българското общество за качеството на политическото говорене. 

Стоицова, Т., Полио Х., Цветанска С., Георгиева Р., Русинова-Христова, А., 

Мизова, Б., Бавро Н. (2004). Психологичен прочит на уводните материали за 
терористичните събития в САЩ от 11 септември, 2001 в българската преса. І. Сега – 
“Хора с бомби в главите.”, НБУ – Годишник, Масови комуникации, (студия), 5-18, 
ISSN 13-10-86-70. 

В статията се прави опит да се развие специфична психолингвистична и 
фемоменологична методология за разбиране  природата на тероризма, отразена във 
вестник “Сега” за период от една година - 12.09.2001 до 12.09.2002 
година.Разграничени са три типа уводни статии във вестника - рефлективни уводни 
статии, предписващи и дискриптивни уводни статии. 

На базата на експертен анализ изпъкващите фигури на речта са групирани в 
метафорични области.На базата на индуктивен анализ на 285 фигури на речта, 5 
експерти   извеждат 8 метафорични категории:Хора, история и време, Същност на 
тероризма, Паника, страх и тревожност, Военна сила, международна подкрепа, 
борба с терора, Войните в Афганистан  и Ирак и реакцията срещу тях, Равносметка, 
сила и решимост на американската нация, Отражение на суъбитията от 11.09.2011 в 
България, Памет, съчувствие и респект. 

Стоицова, Т., Полио Х., Цветанска С., Георгиева Р., Русинова-Христова, А., 

Мизова, Б., Бавро Н. (2005). Психологичен прочит на уводните материали за 
терористичните събития в САЩ от 11 септември, 2001 в българската преса: ІІ. 
Вестник “Дневник” – Трагедията разтърси света”, Психологични изследвания, 1; 21-
38, ISSN 1311-4700; ISSN 2367-4563(Online). 

В статията се прави опит да се развие специфична психолингвистична и 
фемоменологична методология за разбиране  природата на тероризма, отразен в 
масмедиите. Започнахме с изследване, което търси отговор на въпроса: Как хората 
от различните култури извличат смисъл за тероризма като явление, така както той е 
описан в уводните статии на официалната преса Като модел анализираме 
редакционни статии, отразяващи терористичните атаки срещу САЩ на 11. 09. 
2011г. в пет различни култури: българска, американска, испанска и английска. 
Основните информационни източници , включени в нашата методология са: 

1) Броят и моделът на статиите, свързани с атаките и следствията от тях; 
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2) Литературният стил или жанр на статиите; 

3) Изпъкващи фигури на речта, които оформят цпецифични области от метафори, 
характеризиращи целия набор от статии; 

4) Обобщена структура на темите, отразяващи същността на терористичните атаки 
от 11. 09. и следствията от тях. 

5) Брой и същност на използваните исторически препратки в уводните материали. 

В статията се представят само резултатите от социалнопсихологичният анализ на 
метериалите от в. “Дневник”. Също така се сравняват данните, получени при 
анализа на двата  български вестника  : “Сега” и “ Дневник”, за да покажем, че 
въпреки, че съществуват междукултурни различия, има и такива, продиктувани от 
различията в политиката на масмедиите в една и съща култура. 

Стоицова, Т., Георгиева Р., Бавро,  Н.,  Цветанска, С.,Христова, А.,Мизова, Б. 
(2005). Психологичен прочит на уводните материали за терористичните събития в 
САЩ от 11 септември, 2001 в руската преса: ІІІ. Вестник “Известия” – Война със 
сянка.Психологични изследвания, 2:  21-38,  ISSN 1311-4700; ISSN 2367-
4563(Online). 

Встатия използваме отново методика, разработена от нашия българо-
американски екип в усилието си да анализираме статии от руския вестник 
‘‘Известия“ от социална, феноменологична и психолингвистична преспектива. След 
това анализираме и дискутираме резултатите, получени от анализа на статиите в 
руския вестник ‘‘Известия“. Част от резултатите са близки до тези, които 
получихме при анализирането на данни от българския вестник ‘‘Сега‘‘. В руския 
вестник са цитирани много исторически факти от далечното и близко минало. Като 
разлика можем да посочим, че статиите в руския вестник, дискутиращи 
терористичните атаки от 11.09. 2011 са много по-детайлни. 

 

 

 

 

 

 

 

 


