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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност “професор” по Обща психология 

(Психология на личността), обявен за нуждите на Института за изследване на 

населението и човека - БАН в ДВ, бр. 76/30.09.2011 с единствен кандидат доц. д-р 

Красимира Костадинова Байчинска 

 

Рецензент: проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева,  СУ “Св. Климент Охридски” 

 

Обща характеристика, образование и професионално развитие на кандидата 

 

Единственият участник в конкурса по Обща психология (Психология на 

личността) доц. д-р Красимира Байчинска е завършила с отличие специалност 

Психология в Московския държавен университет през 1972 г., където защитава и 

докторантура през 1979 г. по обща психология. Тя е автор на 4 монографии и 90 

публикации. За участие в конкурса доц. д-р Красимира Байчинска представя три 

монографии, от които две самостоятелни и една в съавторство и 56 статии в научни 

списания и сборници, които са след придобиване на научното звание “доцент” през 

1994 г. Кариерата й протича в Институт по психология, БАН като последователно е 

научен сътрудник и доцент, била е ръководител на секция по психология на личността 

и психология на развитието и научен ръководител на  8 докторанти.   

Конкурсът за заемане на академична длъжност “професор” в Института за 

изследване на населението и човека - БАН е обявен и се провежда в съответствие с 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав и на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и академични длъжности в БАН.  

Анализ на научните постижения на кандидата 

Научната продукция на доц. К. Байчинска се характеризира с богатство на идеи 

и проблемни области, които разкриват като разнопосочност, но и същевременно 

целенасоченост и последователност при научните й търсения и постижения. Нейното 

творчество съчетава няколко основни насоки, като сред водещите от тях са 

изследванията на ценностите и най-вече кроскултурната перспектива, формирането на 

психосоциална и национална идентичност в юношеска възраст,  както и психология на 

женското развитие, интерпретирано от гледна точка на аналитичната психология на К. 

Г. Юнг. 

Значителен дял от публикациите са посветени на проблема за ценностите, като 

доц. Байчинска е водещ изследовател в тази проблематика у нас. В своите публикации 



тя е обхванала резултатите от 4 мащабни изследвания за период от 12 години, което 

дава възможност да се проследи динамиката и измененията в ценностите на българина 

и да се опише аргументирано профилът на българската култура в периода на преход 

след политическите, икономическите и социалните промени до наши дни. 

Монографията “Ценностите на съвременната българска култура” (2011,  273 с.) 

продължава интереса на автора към проблема за ценностите, към съдържанието, 

структурата и динамиката им,  заявен още в монографията й “Ценности, ценностен 

стрес, ценностна криза” (1994), като разширява обхвата на изследванията и надгражда в 

качествено отношение идеите за промяната на ценностите.  

В съществена степен интердисциплинарнните сборници “Преходът в България 

през погледа на социалните науки” (1997) и “Социалните науки и социалната промяна в 

България” (1998), на които доц. Байчинска е съответно съставител и редактор, 

предшестват и разкриват намеренията й за цялостно обобщение на промените, които 

настъпват в ценностите и ценностната система. Нейните проучвания  се отнасят до 

периода след началото на 90-те години  до средата на първото десетилетие на 2000-е 

(1995-2005), когато се осъществяват едни от най-мащабните изменения, които 

характеризират прехода у нас и напълно закономерно намират израз в ценностната 

криза и ценностните конфликти. Необходимо е да се подчертае научната прецизност, с 

която доц. Байчинска се стреми не само да констатира и регистира измененията в 

ценностите, но и същевременно да предложи и провери на практика теоретични 

подходи и модели.  

В проведените изследвания през посочения период тя проучва ценностите н 

тяхната йерархия в различни професионални и социални групи, извежда ценностните 

приоритети, които очертават спецификата на тези групи и постулира, че “скоростта н 

посоката на  ценностната трансформация зависи и се опосредства от социалната гупа, 

към която принадлежи индивидът”, както и че “различните социални групи по различен 

начин възприемат промените в макросоциалната рамка” (Байчинска, 2011, с. 39).  

Сред съществените приноси на доц. Байчинска е кроскултурната перспектива в 

изследване на ценностите в българското общество, която започва с участие в 

сравнително изследване, проведено под ръководството на проф. Шварц през 90-те 

години и позволява да се установи съотношението между две водещи тенденции – 

консервативната и модернизиращата, в българската култура от началото на прехода. 

Консервативната тенденция се илюстрира със сравнителен анализ на ценностните 

доминанти на българските учители по отношение на източноевропейски и 



западноевропейските учители и се констатират различията в разрешаване предимно на 

ценностната дилема автономност – включеност, която характеризира  

взаимодействието индивид – група. Модернизиращата тенденция в българската култура 

се проучва чрез сравнителен анализ на ценностите на български, източноевропейски и 

западноевропейски студенти, като се констатират сходни резултати с тези на учителите 

в българските извадки.  

Получените резултати разкриват степента, в която в началото на прехода 

ценностите на българската култура се отнасят съответно до модерното или 

постмодерното обшество.  Въз основа на данните, Байчинска дебатира стабилността и 

изменчивостта на двете тенденции в българската култура, което дава възможност да се 

проследят измененията от началото на прехода както в краткосрочен план (до 1995-

1996 г.), така и в сравнително дългосрочна перспектива (1995-2005). Направеният 

анализ има изключителна теоретична и емпирична стойност, тъй като не само се правят 

допускания за кризата, конфликта и промяната на ценностите под влияние на 

трансформацията в обществото, но се дават доказателства в контекста на българската 

извадка и в  сравнителен план.  

Сред приносите, които заслужават специално внимание, трябва да се отбележи и 

сравнителният анализ на ценностите на индивидуалистите и колективистите, който по 

принцип е един от водещите проблеми при кроскултурната перспектива в изследване 

на ценностите. Освен значимите различия, които се отнасят до тези ценностни 

категории, се установява, че тенденциите при индивидуалисти и колективисти се 

запазват относително стабилни в рамките на десетгодишен период, като въз основа на 

това се предлага прогностичен модел за развитие на ценностните доминанти. 

Обобщението на провежданите изследвания в сравнителна и времева 

перспектива разкриват стабилността и изменчивостта на българския ценностен модел, 

като доц. Байчинска подчертава, че “люшканията”, противоречията н несъответствията 

в този ценностен модел са определени и повлияни от нестабилността и липсата на 

последователност в политиката, от драстичната смяна на модели за управление, които 

рязко варират от консервативната до модернизираща тенденция, от егалитарен 

консерватизъм до егалитарен либерализъм (с. 243) и в значителна степен определят 

драмата на българския преход, недоверието в институциите и осъществяваните 

промени. Направените констатации обаче позволяват доц. Байчинска да очертае 

оптимистична картина за развитието на ценностите у нас, която е в синхрон с 

европейските ценностни модели. Обсъжданите варианти и насоки за промяна на 



ценностите обобщават опита и прогностичните умения на доц. Байчинска и 

подчертават ролята на психологията в насочването и подпомагането на социалните 

процеси. 

В значителна степен стремежът да се подпомогне целенасоченото въздействие, 

което психологията като наука може да има върху процесите в нашето общество, 

намира израз и в монографията “Статуси на психосоциална и национална идентичност, 

ценности и психично благополучие в юношеска възраст” (2009). Макар и в 

съавторство, в нея са отразени основните концепции и идеи на  доц. Байчинска, които 

са намерили отражение в предходни публикации по проблемите на идентичността. 

Националната идентичност се разглежда като подсфера на психосоциалната 

идентичност, като се проследяват възрастовите различия в нейното формиране. 

Подчертава се както ролята на индивидуалните променливи върху статусите на 

психосоциална идентичност, така и  влиянието на социалния контекст при 

изграждането на национална идентичност.  

Кроскултурната перспектива в изследванията на доц. Байчинска се разширява 

към сравнителен анализ на субективното психично благополучие, като се установява 

влиянието на индивидуализма – колективизма, равнището на националния доход, 

демократичността на режима в държавата. Кроскултурното изследване на 

удовлетвореността от живота разкрива тенденциите, които съществуват при младите 

хора у нас и като цяло дават възможност получените данни да бъдат приложени към 

педагогическата и консултативната практика.  

Може да се обобщи, че представените монографии и публикации на доц. 

Байчинска се характеризират с мащабност и последователност при изследване на 

проблеми, които се отнасят не само до водещите в кроскултурна перспектива, а и са от 

съществено значение за развитие на българското обшество. Получените резултати са 

следствие от дългогодишни емпирични проучвания, имат приложимост в практиката и 

доказват приноса на психологията не само към обяснение на процесите в обществото, 

но и към тяхното насочване и прогнозиране.  

Качествено различна линия на анализ се открива в монографията “Златното 

момиче”, която отразява интереса и опита на доц. Байчинска към аналитичната 

психология на К. Г. Юнг. Тя разглежда основните архетипове, които трябва да бъдат 

осъзнати в женското развитие, използвайки сюжетите в българските народни приказки. 

Предмет на анализ е процесът на психично оцелостяване в две противоположни на 

пръв поглед типа народни приказки - съответно в приказките за героиня жертва и за 



героиня спасител. Предлаганата монография не само представя основните аналитични 

подходи към по-дълбокото себепознание, но и е един своеобразен  израз на лични 

прозрения, опит и мъдрост, които всяка жена би трябвало да постигне в своето лично 

развитие. От такава гледна точка, увлекателността, мъдростта и дълбочинността на 

направените анализи са  ценни не само като принос към утвърждаване на юнгианската 

перспектива у нас, но и като щрих към портрета на съвременната жена, към търсенията 

в нейния живот и като помощ в стъпките на нейното личностно развитие.  

Заключение 

Доц. Байчинска е емблематичен и дългогодишен изследовател на ценностите у 

нас. Благодарение на нея се провеждат мащабни изследвания на ценностите по време 

на прехода от тоталитаризъм към демократично общество, както и се въвежда и 

утвърждава кроскултурната тенденция в тяхното изследване. Нейната 

последователност и задълбоченост при тези изследвания й позволява да изведе 

ценностния профил на съвременната българска култура, да установи тенденциите и 

измененията в ценностните приоритети на българина в драматичния период на 

трансформация във всички сфери от общественото развитие. Тя анализира ценностите 

както в личностен, така и в кроскултурен план, аргументира понятия като ценностен 

стрес, ценностна криза и ценностни конфликти и прави обобщения за стабилността и 

изменчивостта в ценностната система.  Същевременно с това доц. Байчинска има 

решаващ принос в установяване и утвърждаване на Юнгианската перспектива в 

българската психология, на която е не само запален радетел и верен последовател, но и 

която доказва със своята практика и творчество. 

 Нейните приноси излизат извън рамките на една тясна специфична област, тя 

интегрира понятия и знания от различни сфери на психологията и най-вече от такива 

клонове на психологията като психология на личността, психология на развитието и 

кроскултурна психология. Научните й търсения показват предимствата на 

съвременната психология и плавния преход към различни перспективи в изследвания 

на сложни по своята същност и дълбочина феномени.  Безспорните качества на 

научната й продукци и нейните дългогодишни постижения ми дават основание с 

убеденост да предложа на уважаваното научно жури да присъди академичната 

длъжност “професор” на доц. д-р Красимира Байчинска. 

 

27.02..2012 г.    Проф. д.пс.н. Снежана Илиева   

 


