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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, 

представени за участие в конкурс за заемане на  академична длъжност ”професор” в 

Института за изследване на населението и човека - БАН, обявен в ДВ, бр. 37 от 04.05. 2018 

г. в професионално направление: 3.2. Психология /Психология на  личността и 

творчеството/ 

от 

проф. Румен Иванов  Стаматов, катедра „Психология” ПУ „Паисий Хилендарски” (проф. 

напр. 3.2. Психология, научна спец. Педагогическа и възрастова  психология) 

 

 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, 

обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН (ДВ, бр.37 от 

04.05.2018 г. и на интернет-страницата на института  за нуждите на секция „Психология 

на личността и методология на психологичното измерване“ към Департамент 

„Психология“. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на БАН. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: доц. д-р Катя 

Георгиева Стойчева от Департамент «Психология» на ИИНЧ – БАН. За участие в 

конкурса кандидатът доц. д-р Катя Стойчева е представила списък от общо 18 заглавия, в 

т.ч. 16 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 

монография  (книга), 1 учебно пособие. Приемат се за рецензиране всички научни 

трудове, тъй като са в тематичния обхват на конкурса.  

 

2. Данни за кандидата 

След завършването на висшето си образование в спец. Психология на СУ „Св. 

Климент Охридски“ през 1984 г. Катя Стойчева започва  професионалната си кариера като 

учител по психология, като психолог в лаборатория за развитие на детски дарования, 

психолог в Център за надареност и творчество, след което като   научен сътрудник в 

секция „Когнитивна психология“ на Института по психология – БАН. През 1993 г. 



защитава дисертационен труд, а през 2004 г. се хабилитира. От 1992 г. е хоноруван 

преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов Български 

университет и координатор на Бакалавърска програма по психология . 

Доц. д-р Катя Стойчева притежава богат организационен и  професионален опит 

като изследовател, преподавател и консултант. Големият експертен опит, активната 

социална позиция  и изяви в  медийното, научно-изследователското и преподавателското 

пространство я правят напълно подходящ кандидат в конкурса за академичната длъжност 

„професор“ в департамент „Психология“ на ИИНЧ – БАН, като професионалният й опит е 

адекватен на направлението и специалността на обявения конкурс. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата 

        Доц. д-р Катя Стойчева участва в конкурса за професор с научна продукция, 

включваща общо 18 заглавия; от тях – 1 книга (монография), 1 методическо  пособие и 16 

научни статии,  от които – две резюмета на представени доклади на Международни и 

Национални научни форуми. Всички представени материали са публикувани в сериозни  

академични издания и отговарят на оценъчните описания, представени в авторовите 

резюмета. 

 В представената научна продукция ясно се откроява темата за творчеството. 

Почти всички емпирични изследвания са в хоризонта на  творчеството, което е 

тематизирано около идеите на П. Торанс, и допълвани във времето с различни конструкти 

– мотивация за творчество, толерантност и нетолерантност към неопределеността, 

значение на преформулирането на проблемите при търсенето на решения, форми на 

творчество, области на творчеството. Всички изследвания са белязани от вътрешна 

консистентност, което е залог за една по-голяма дълбочина при опитите да се осмислят 

изразите на творчеството. 

 Бих искал да отбележа и единството на научните търсения и изследователската 

активност с активното участие в различни сериозни научни форуми и проекти на 

национално и международно равнище и преподавателската работа в НБУ (други 

преподавателски изяви не са отбелязани в автобиографията на К. Стойчева). 

 Следвайки представената научна продукция на доц. Катя Стойчева бих искал да 

отбележа  систематичния интерес към творчеството,  в който с времето се добавят нови 



подтеми, представени в задълбочени емпирични изследвания, за което свидетелстват и  

цитиранията от различни автори /отбелязани са 110 цитирания от  авторската справка/. В 

тази тематична област К. Стойчева  е доминиращ автор.  

 Основните тематични линии, отразени в представените научни публикации са: 

 -творческа мотивация на личността, която е обвързана с идеите на Пол Торънс; 

 -личността в неопределени ситуации – толерантност/нетолерантност към 

неопределеността - линия, която е с оригинална препратка към творческия процес; 

 -личност и  творчество на работното място; 

 -игрова нагласа, личност и творчество; 

 -интердисциплинарни приноси на психологията на творчеството. 

 Зад представените изследвания, които са с подчертано емпирична насоченост се 

откриват зависимости, които придават на  разбирането на творчеството по-голяма 

дълбочина. Всички представени емпирични изследвания са сериозни академични 

постижения, с оригинални идеи, зад които стоят солидни рефлектирали самите себе си 

традиции, изпълнени с адекватни инструменти с необходимите психометрични 

характеристики. 

 Бих искал да отбележа оригиналността в изследването на творчеството в 

представената книга, което очертава един по-различен подход обединяващ критичната 

рефлексия с предизвикателството отправено към  самия читател, да преживее очертаните  

от Пол Торънс  18 умения за творческо мислене. 

  

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Бих искал  да отбележа, че не съм запознат непосредствено с преподавателската 

дейност на доц. Катя Стойчева, и оценката ми е основана на представената самооценка и 

отразените активности в продължителното сътрудничество с НБУ. За високото качество 

на преподавателската дейност свидетелства  ръководството на Бакалавърската програма 

по психология, работата със студентите насочена към въвличане в научни изследвания, 

което издава един модерен подход на обединяване на учебна и изследователска дейност, и 

изготвянето на методическо помагало. Методическото помагало, е в съавторство и е 

оригинален опит за  съчетаване на постиженията от научните изследвания с възможности 

за приложения в учебната дейност на студентите, за овладяване  на основни 



изследователски умения и за  използване на един отделен инструмент в практиката. 

Методическото пособие представя съдържанието на въпросниците, с техните 

психометрични характеристики и начини на интерпретация, което го прави  изключително 

ценно за учебната и изследователската практика. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Научните и научно-приложните приноси се откриват в отбелязаните тематични 

линии: 

В областта на творческата мотивация 

Разработена е българска форма на скалата за творческата мотивация на Пол Торънс в 

два варианта – за деца и за възрастни. Скалата е с много добри психометрични 

характеристики и поради широкия възрастов диапазон осигурява разширена перспектива 

при изследване на творчеството на личността  в различни  културни  контексти ( 

Стойчева, Катя ; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2008) Скала за творческа 

мотивация на Пол Торанс: Надеждност и конструкт валидност на българската 

форма. Психологични изследвания, кн. 1, стр. 215-230; Стойчева, Катя, Щетински, 

Димитър, Попова, Калина (2006) Указания за работа с българската адаптация на скалата за 

творческа мотивация на Пол Торанс при възрастни и деца (ТМ–В–2 и ТМ-Д-2). София: 

Институт по психология на БАН; Стойчева, Катя ; Щетински, Димитър; Попова, 

Калина (2008) Скала за творческа мотивация на Пол Торанс: Надеждност и конструкт 

валидност на българската форма. Психологични изследвания, кн. 1, стр. 215-230; . 

Stoycheva, Katya (2008) The new and the best: Ambiguity tolerance and creativity motivation. 

International Journal of Psychology, Volume 43, Issue 3 / 4, page 6.) 

Също така към българската  версия на скалата на  Пол Торънс е създадено и 

Методическо помагало, което отразява  описанието на самия инструмент,  

психометричните характеристики, корелации с различни конструкти и интерпретациите 

на резултатите. 

В областта на толерантността към неопределеността 

Очертани са връзките между творческа мотивация и конструкти като толерантност 

към неопределеност, регидност, потребност от постижение и аз-конципция. Емпирично е 



установена връзка между творческата монтивация и по-високите равнища на толерантност 

към неопределеност,  мотивацията за постижения,  удовлетвореност от аз-образа, 

позитивната самооценка и стремежа за постигане на по-високи персонални стандарти 

(Стойчева, Катя ; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2008) Скала за творческа 

мотивация на Пол Торанс: Надеждност и конструкт валидност на българската 

форма. Психологични изследвания, кн. 1, стр. 215-230.; Стойчева, Катя; Попова, Калина 

(2007) Личност и творческа мотивация. Българско списание по психология, бр. 2, стр. 5-

16.)  

Предложена е концепция за толерантността към неопределеността, която в една по-

късна версия е  дефинирана като личностна характеристика разграничена от останалите 

личностни характеристики. Евристичността на този конструкт е разкрита чрез връзката с 

творческия процес и решаване на проблемите, което е принос на К.Стойчева и разширява 

разбирането за творческото решаване на проблемите ( Стойчева, Катя; Попова, Калина; 

Комнева, Красимира (2007) Творчеството при решаване на проблеми: преформулирането 

на проблема и генериране на творчески решения. Годишник на Департамент "Когнитивна 

наука и психология", Нов български университет (стр. 17-31). София, Издателство на 

НБУ.; Стойчева, Катя; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2014) Изследвания върху 

валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р.-1. 

Българско списание по психология, бр. 4, стр. 27- 46.; Stoycheva, Katya (2011) Intolerance, 

uncertainty, and individual behaviour in ambiguous situations. In: A Place, a Time and an 

Opportunity for Growth: Bulgarian Scholars at NIAS (pp. 63-73). Veliko Tarnovo: FABER 

Publishing House.; Stoycheva, Katya; Lubart, Todd; Zenasni, Franck; Popova, Kalina (2008) 

Relation of ambiguity tolerance to cognitive and affective needs: A cross cultural content 

analysis. International Journal of Psychology, Volume 43, Issue 3 / 4, page 6.; Стойчева, Катя 

(2006) Неопределеността – заплаха или предизвикателство за личността? В: Активност и 

адаптация на личността в условия на промени, Том 1 (Втора национална конференция по 

психология, 29-30.10.2004 г., ЮЗУ Благоевград) (стр. 37-42). София: Университетско 

издателство.) 

Създадена е българска адаптация на въпросника за толерантност към 

неопределеност на Р. Нортън МАТ-50/БВ-3, което открива възможности за различни 

емпирични изследвания. В контекста на  темата за неопределеността са създадени и 



адаптирани още два въпросника: Скала за оценка на нагласите  към толерантно и 

нетолерантно поведение както и адаптирана версия на въпросника за персонална 

ригидност , конструиран от И .Паспаланов, което също очертава възможности за по-

разнообразни емпирични изследвания и с препратки към образователния процес. ( 

Стойчева, Катя; Щетински, Димитър; Попова, Калина (2014) Изследвания върху 

валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р.-1. 

Българско списание по психология, бр. 4, стр. 27- 46.;  Стойчева, Катя; Щетински, 

Димитър; Попова, Калина  (2013) Влияние на възраст и образование върху компонентите 

на личностовата ригидност. Психологични изследвания, кн. 1, стр. 49-56.; Стойчева, Катя; 

Щетински, Димитър; Попова, Калина (2011) Изследване на личностовата ригидност с 

въпросника на Иван Паспаланов (Л.Р.-1). Българско списание по психология, брой 3-4 

(Сборник научни доклади, VI Нац. конгрес по психология, 18-20.11.2011 г.),  стр. 136-142)  

В областта на личност и творчество на работното място 

Очертани са основните аспекти и индикатори на толерантността и нетолерантността 

към  неопределеността в  работната среда, както и специфичните им прояви в българската 

култура. Също така е създадена и оригинална методика за емпирична оценка на тези 

конструкти в работна среда ( Стойчева, Катя  (2014) Изследване и измерване на 

толерантността към неопределеност в работна среда. В: Сборник Научни доклади на VII 

Национален конгрес по психология (стр. 41-53), София, 31.10. – 02.11.2014 г. ) 

В областта на игрова нагласа, личност и творчество 

Разработен е  оригинален метод за изследване на конструкта игровост, и са очертани 

характеристики чрез  които се разпознава игровата нагласа и склонността към игра в 

различните култури. Извлечени са дискриптори на игровата нагласа и склонността към 

игра в българската култура ( Стойчева, Катя (2011) Playfulness: Анализ на съдържанието 

на конструкта "игрова нагласа" при българи. VI Нац. конгрес по психология, 18-20.11.2011 

г., София.; Stoycheva, Katya (2009) Tolerance for ambiguity, creativity, and personality.  The 

South-East European Regional Conference Of Psychology, Oct 30 – Nov 1, 2009, Sofia, 

Bulgaria.; Стойчева, Катя (2008) Playfulness: Връзка на игровата нагласа с творчеството и 

личността. V Национален конгрес по психология, 31.10-2.11.2008 г. София.)  



Бих искал да отбележа  като принос разширяването на приложенията на  идеите на 

Пол Торънс към изследване на творчеството в самите художествени текстове, което 

очертава една допълнителна перспектива при анализите на художествените текстове 

(евристичността на този подход, който е  и с интердисциплинарна насоченост е отразен в 

изследване под формата на книга). 

6. Оценка на личния принос на кандидата  

Основните идеи и изследвания представени в научната продукция са дело на самия 

автор. Отбелязани  са коректно, чрез разграничаването на собствените и чуждите приноси 

в съвместните публикации 

7. Бележки и препоръки  

Бих препоръчал темата за творчеството да бъде изследвана в контекста на 

позитивното развитие и на възможностите за разширяването  на субективното 

благополучие.  

8. Лични впечатления 

Бих искал да отбележа, че доц. Катя Стойчева е изключително задълбочен 

изследовател, които съчетава научните търсения в областта на психологията с активна 

позиция по отношение на социалните проблеми. Притежава много добри организаторски 

способности, с което допринася  за развитието равнището на психологическата наука. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

давам своята положителна оценка и препоръчам  на Научното жури да предложи на 

Научния съвет при Института за изследване на населението и човека - БАН  да избере 

Катя Георгиева Стойчева да заеме академичната длъжност „доцент/професор” в 

професионално направление 3.2. Психология   по специалност Психология на  личността и 

творчеството 

05.09. 2018 г.    Рецензент:  

    проф. Румен Стаматов 

      

 


