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Становище 
 
на проф. д-р Йоланда Зографова 

 
по процедурата за придобиване на академична длъжност професор по  

Професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и 

творчеството) в конкурс, обявен в ДВ бр. 57 / 04. 05. 2018 г., за Секция „Психология  

на личността и методология на психологическото измерване“, департамент 

Психология към Института за изследване на населението и човека – БАН 

 
За конкурса са подадени документи само от един кандидат – доц. д-р Катя Стойчева. 

 
В Института по психология към БАН, научното и кариерно развитие на Стойчева 

преминава през всички основни етапи – с начало през 1993 г. първоначално като 

специалист, а след това научен сътрудник и старши научен сътрудник през 2004г. Катя 

Стойчева има активна преподавателска дейност от 25 години. Тя води лекционни 

курсове на български и английски език в бакалавърски и магистърски програми в НБУ. 

Ръководи изследователски проекти и дипломни работи на студенти от НБУ. От март, 

2008 г. Стойчева постъпва като доцент в ИИНЧ, БАН. 

Доцент Катя Стойчева участва в конкурса с 1 монография, 1 сборник като редактор, 1 

тематичен брой на списание като съставител и редактор, 15 публикации в тематични 

сборници, научни списания и сборници от конгреси и 1 методическо пособие. Три от 

публикациите са на английски език, останалите на български език, като 12 от 

публикациите са цитирани в 110 източника. 

Доцент Катя Стойчева е несъмнено опитен и високо компетентен изследовател. 

Като водещи линии в нейното научно развитие се очертават ясно систематичните й 

изследвания и анализи върху същността и феноменологията на толерантност към 

неопределеност, към креативността и творческатата мотивация у личността, към 

играта като съществена същностна характеристика на човека и същевременно към 

методическите инструменти, подходящи за изследване на тези явления. Допълващ 



принос има по отношение развитието на специфична методика, първоначално 

създадена от Иван Паспаланов, за измерване на личностовата ригидност. 

По-конкретно, постиженията реализирани след хабилитацията на Стойчева са във 

връзка с концептуалното представяне в публикации на същността на толерантността 

към неопределеност, както и развитие на собствено виждане на тази личностова 

характеристика като тясно свързана със сродни личностни характеристики, 

проявявани в ситуации на неопределеност и несигурност. Нещо повече, чрез 

междукултурно сравнение е представен анализ на взаимовръзката на толерантността 

към неопределеност и нетолерантността към несигурност. Паралелно тече сериозно 

методологическо развитие на методиката, създавана от Паспаланов за личностовата 

ригидност. Толерантността към неопределеност е доказано положително свързана в 

оригинални изследвания на Стойчева, с творческото решаване на задачи, но 

същевременно не са проявени нейни връзки с личностовата ригидност. Авторката 

обяснява това с дивергентната способност на методиката, коато улавя друга страна от 

резултатите – личности с по-висока ригидност оценяват по-високо нетолериране на 

неопределеното . 

Рязко отделяне на научноприложни от теоретичните и концептуални дирения на 

Стойчева не мисля за необходимо – във всичките й анализи са използвани интересни, 

адаптирани за пръв път или оригинални собствени методики и при това проверявани 

нееднократно в различни емпирични конфигурации от променливи. 

Все пак ако трябва да се посочат тясно научноприложните приноси това са: 

Българската адаптация на въпросника за толерантност към неопределеност на Р. 

Нортън МАТ–50/БВ-3 ; 

Разработена българска форма на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс; 

Създадена скалата за оценка на нагласите към толерантно – нетолерантно поведение; 

Конструирана оригинална методика за оценка на предпочитанията към толерантно – 

нетолерантно към неопределеност поведение на работното място; 

Адаптиран е въпросник за изследване на личностовата ригидност, конструиран от 

Иван Паспаланов и е представена нова форма на въпросника; 

Разработен   е   оригинален   метод   за   изследване   на   игровостта   или   игривостта 

/playfulness/, чрез който се различават характеристики на личности с ясно изразена 



игрова нагласа Методът е подходящ за междукултурни сравнения и анализи. И такива 

са направени от доц. Стойчева - в междукултурна валидизация на конструкта игрова 

нагласа (playfulness) при българи в сравнение и пренамиране на съдържанието на й в 

англоезична психологическа литература. 

 
Интердисциплинен приносен момент е разширяване и прехвърляне на концепцията за 

толерантността към неопределеност мърху изследване на толерантни и нетолерантни 

към неопределеност поведения и в работна среда. Очертани са областите, в които 

толерантността – нетолерантността към неопределеност се разпознава по-лесно в 

начина и характера на извършваната дейност или по-трудно в съвместната работа с 

други хора в българската култура. 

Автор, получил всестранно отразяване и анализиране в представени разработки на 

Стойчева е безспорно Пол Торанс – както в теоретикоконцептуален, така и в 

методически, научноприложен и интердисциплинен план. Това се изразява първо в 

разработване на българска форма на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс, в 

два варианта – за деца и за възрастни. За по-лесно и по-широко използване е 

изработено методическо пособие за прилагане на скалата на Торанс. 

Като най-нова манифестация на качествата на метода на Торанс и същевременно 

оригинален пренос върху друга предметна сфера – литературата, е монографичното 

изследване на Катя Стойчева, публикувано през 2018г „Де Домие-Смит и 

творческото мислене“. Авторката има амбицията да покаже в конкретен пример 

евристичните възможности на концептуалните решения относно уменията и процеса 

на творческото мислене, както и самата методика на Торанс като представя детаилен 

дълбинен и качествен анализ на едно произведение – разказа на Селинджър „Синият 

период на де Домие-Смит“. 

В труда Стойчева предлага след всяка част в първата глава различни видове авторски 

творчески задачи, чрез които върху различните единици, изведени в 

психолингвистичния анализ на разказа преди това, се предоставят възможности за 

прилагане на уменията за творческо мислене. 



Един творчески написан текст, какъвто е книгата на Катя  Стойчева несъмнено 

събужда и някои въпроси. Например, очакване, създадено от автора е, че във втора 

част ще бъде придружена от конкретни потвърждаващи изследователски данни – 

потвърждаващи уменията, откривани от Торанс. Очевидно е, че такива има 

достатъчно и в самите изследвания на Стойчева, но когато читатели се запознават с 

труда и не са чели другите публикации, биха се затруднили във възприемане на 

анализа. Имам и следният въпрос: оригиналният пренос на подход за разкриване на 

творческите особености на творбата доколко разкрива особеностите на самия 

творчески процес на писане и създаването й? 

Мисля и очаквам, че тази книга е първа в поредица от аналитични и креативно 

проведени изследвания върху различни области на културата. 

 
Очертаните приноси от доц. Стойчева съответстват на постиженията, отразени в 

нейните научни публикации. Много добрата видимост, която подсказват цитиранията 

на нейни разработки, както и активното й представяне на изследванията си в редица 

международни и национални форуми, а също и дългогодишната й преподавателска 

дейност в НБУ, са елементи от създадената обща представа за сериозен учен с 

творческа насоченост към оригинални решения в психологическото изследователско 

поле. 

В заключение, на основата на качествата на научната, преподавателска и 

научноприложна дейност предлагам убедено да бъде гласувано от уважаемото Научно 

жури, доц. д-р Катя Стойчева да придобие академична длъжност “професор”. 

 
 
 
 
11.09.2018г. Проф. Й.Зографова 


