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Вх. № 100/01.03.2012 г. 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

На конкурс за професор по научна област 3. ”Социални, стопански и 

правни науки” професионално направление 3.2” Психология”, научна 

специалност 05.06.01 Обща психология /Психология на личността/, 

обявен за нуждите на секция ”Психология на личността и методология на 

психологическото измерване” при Института за изследване на 

населението и човека при БАН. 

 

Кандидат: доц. д-р Красимира  Костадинова Байчинска 

Рецензент: проф. д. пс. н. Хайгануш Кеворк Силгиджиян 

 

На обявения в ДВ бр.76-30 септември 2011г. конкурс за професор за 

нуждите на Института за изследване на населението и човека при БАН и 

по-конкретно за включения в него Департамент ”Психология,” са 

представени документите на един единствен кандидат - доц. д-р 

Красимира Байчинска. От представената документация е видно, че 

конкурсът е законосъобразен и отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в РБ, на Правилника за неговото 

прилагане и на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и академични длъжности в БАН. 

 Преценка на общия принос на кандидата за развитието на 

психологическата наука . 

Участието на Красимира Байчинска в обявения конкурс за 

професор е закономерен и очакван резултат от нейното  успешно  

професионално израстване като изследовател на личността и 
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личностовата динамика в множество кроскултурни, времево-

исторически и социални контексти. Имам преки впечатления от 

многогодишните ми професионални   контакти  с Красимира Байчинска и 

мога да твърдя, че тя има  несъмнен  принос за развитието на 

психологическата наука в България и  по-конкретно за утвърждаването 

на личностно-психологическия подход в изследването на значими за 

нашето  съвремие проблеми. 

Кратка биографична справка и престиж в научната  общност. 

Красимира Байчинска защитава през 1978 г. дисертация по 

психология  в Московския Университет ”М. В. Ломоносов” и от 1979 г. е 

кандидат на философските науки. Тя е дългогодишен и утвърден 

изследовател в рамките на Лабораторията и по-късно в Института по 

психология при БАН (от 1980 г. – до днес); От 1993 г. е избрана за ст. 

научен сътрудник (доцент); От 1998 г. до 2002 г. и от 2009-2010 г. е 

ръководител на Секция  по психология на личността и психология на 

развитието. Красимира Байчинска е компетентен и личностно ангажиран 

изследовател на кроскултурни и кохортно-сравнителни  изследвания на 

демократичния преход  и ценностната криза на личността в България. Тя 

участва в реализацията на 19 научни проекта, от които  е ръководител  на 

7 и редактор и съставител на два сборника, които отразяват  нейните 

усилия  и несъмнен успех за интегриране на постиженията на учени, от 

различни области на социалните науки, включително и психолози за 

изграждане на комплексен, междудисциплинарен подход към социалното 

явление преход (І.4,5). 

Красимира Байчинска е съосновател и първи председател на 

Българското общество”К.Г.Юнг” /2001 г/ и създател на обучителна 

програма за юнгиански психотерапевти /2007 до днес/. Тя е авторитетен 

учен и цитиран автор: представен е списък от 76 цитирания в 

национални издания и 29 в докторски дисертации. Красимира Байчинска 
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има висок престиж в психологическата ни общност и  неоспорима 

заслуга за интегрирането на добрите философски и културно-

исторически традиции на руската школа с постиженията на системно-

емпиричния подход на западната изследователска практика. 

Красимира Байчинска  има неоспорим принос за развитието на 

научния потенциал на професионалната ни общност. Тя е научен 

ръководител и съавтор на успешно защитили дисертанти, които вече се 

утвърждават като компетентни и перспективни изследователи. 

Представени  и приети за рецензиране научни публикации. 

Кандидатът е приложил списък от 59 публикации, авторски и в  

съавторство. От тях три монографии (2 авторски и 1 в съавторство с 

нейните докторанти); Две статии в чуждестранни списания; 16 статии в 

сборници и книги (От тях 8 са самостоятелни, 8 колективни и 7 са 

включени в монографиите); 41 статии в национални списания (от тях 19 

са включени в монографиите); 14 доклада на международни 

конференции и 18 на национални конференции. За рецензиране приемам 

всички представени от Красимира Байчинска научни трудове 

публикувани след присъждане на научното звание ”Доцент” - 1993 г. 

Този критерии е възприет и от кандидатката. В крайна сметка обект на 

анализ са 30 произведения. Три монографии, от които две самостоятелни 

и една колективна (I.1Байчинска К.Ценностите на съвременната 

българска култура. Изд.Гутенберг, 2011, 283 стр. - представена като 

хабилитационен труд, I.2.Байчинска,Стефанова-Бакрачева, Савова. 

Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и 

субективно психично благополучие в юношеска възраст. Изд.”Проф. 

Марин Дринов,” С., 2009, 375 с. и I.3.Байчинска К.Златното момиче. 

Пътят към вътрешните съкровища на жената, 2009г. 301с.) Две статии в 

чуждестранни издания- ІІ.1 и 2.;Осем статии в сборници и книги-

ІІІ.4,5,6,11,13,14,15,16 (от тях 2 са колективни); 17 статии в национални 
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списания - ІV.1,2,4,7,8,9,16,15,21,25,28,36,37,38,39,40 (От тях 6 са 

колективни). 

 Всички публикации имат отношение към обявения конкурс и са 

публикувани в авторитетни издания. При рецензиране на  научните 

публикации, реализирани в съавторство приемам следния принцип: равен 

принос на авторите, особенно в случаите на изследвания, които са 

защитени като самостоятелни дисертации от нейните докторанти. При 

оценката на приносите ще поставя акцент върху очертаването на 

неоспоримите постижения на Красимира Байчинска в следните 

тематични области. 

Приноси в представените за рецензиране трудове. 

1. В теоретичен план най-значим е приносът на Красимира 

Байчинска в утвърждаването на многодименсионален подход в 

изследването на ценностите, който интегрира постиженията на 

социологическия, социално-психологическия и културологичен подход с 

личностно-ориентирания и развитиен подход. Този стремеж за 

интегративен синтез и преодоляване на теоретичната и изследователска 

ограниченост на частно-научните подходи пронизва цялата научна 

продукция на авторката, но най-добре е разкрит в хабилитационния труд. 

(І.1.Ценностите на съвременната българска култура, 2011). Този труд 

представлява, творческо преосмисляне на многогодишната 

изследователска програма на Байчинска и своеобразен   синтез на 

нейните постижения, реализирани в 4 изследвания, направени в 

продължение на 12 години. Те включват повече от 2500 изследвани 

лица.(I.1, III. 4,15). Натрупването на данни от проведените сравнително-

кохортни изследвания /1993, 1995, 1996, 2005 г/ създава времево-

историческа перспектива, в която се изследва не само ценностния преход 

в България, но се предлагат и някои прогнози относно промяната на 

ценностните доминанти до 2015 г.  
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2. Според моята преценка утвърждаването на психологическия 

личностно–ориентиран подход характеризира цялата изследователска 

програма на Байчинска. Още в първите изследвания на социалния преход 

и демократичните промени в България, тя подчертава възможностите  за 

анализ на този процес от гледна точка  на новите перспективи, които се 

откриват за активация на процесите на индивидуация и цялостно 

самоопределение на личността - /І.5.В търсене на прераждането/. Тази 

своя пристрастност към идеите на Юнг, по–късно намира израз в 

евристичната операционализация на ценностната криза на личността, 

като механизъм за личностна промяна /І.1.с.106/  

3. Значим принос за изследователската практика е  разработения от 

Красимира Байчинска системно–функционален подход към 

изследването на ценностите. Определено мога да твърдя, че този подход 

представлява научна новост в рамките на социалните науки, защото 

разкрива нови възможности: 1. За интегриране на енергетичния и 

съдържателен аспект на ценностите и 2. За изследване на 

диалектическите механизми, допринасящи за развитието на българския 

ценностен модел. В тази перспектива акцентът се поставя върху 

разрешаването на ценностните конфликти посредством процесите на 

субординация и координация на ценностната система /І.1./. От позициите 

на системно-функционалния подход Красимира Байчинска отделя   

особено внимание на взаимовръзката на личността с нейния социален  и 

културен контекст. 

4. За изследване на структурата и динамиката на интеракциите и 

субординацията на ценностите авторката предлага хоризонтално-

вертикални модели на ценностната йерархия. Тези модели 

интегрират двата относително противоположни подхода към ценностната 

система: системно-структурния на Шварц и системно-енергетичния на 

М. Рокич. Този евристичен синтез, реализиран от Байчинска предоставя 
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по-големи възможности за теоретичен и емпиричен анализ и  

представлява новост и несъмнен принос за изследователската практика. 

Приложението на хоризонтално-вертикалните модели, разкрива 

възможност за изследване на гъвкавостта на ценностната система, чрез 

диалектическото единство на приемственост /стабилност/ и на 

изменчивост /промяна/ на ценностната йерархия. Най-важен аспект на 

приложението на хоризонтално-вертикалните модели е, че те позволяват  

да се оцени влиянието на времето и да се осъществи сравнителен анализ 

на различни аспекти на ценностната динамика регистрирана при 

напречно-срезовите изследвания. В серия от емпирични изследвания 

Байчинска апробира редица понятия и методи за изследване на 

ценностната система, на ценностната криза, на ценностните конфликти, а 

също така на възможните алтернативи и начини на разрешаване. В това 

тематично направление като основно постижение приемам очертаването 

на диферциалната специфика на българския ценностен модел  и 

възможните пътища за изследване на динамиката и развитието на 

ценнностната система /І.1.ІV.7,8,15,29,36/. 

5. Като  важно постижение в научните публикации на Красимира 

Байчинска подчертавам операционализацията на принципите на 

диалектичната парадигма за изследване на приемствеността и промяната 

на развитийните процеси. В този контекст тя въвежда нови понятия за  

анализ на модернизиращата съответно на консервативната тенденция на 

ценностите в българската култура в началото на прехода и 12 години по-

късно. Красимира Байчинска коректно посочва, че тези по-късни 

сравнителни изследвания /2005г/ са реализирани под нейно ръководство 

от нейната успешно защитила докторантка Магдалена Гарванова /І. 1, 

с.63, ІV. 20,21,22,25,28,36/. 

5. Красимира Байчинска е оригинален автор, който не само 

предлага евристични теоретични операционализации на интеракциите на 
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личността и нейния социален, политически и културен контекст, но и 

налага нова интерпретация за същността на  ценностните измерения 

диференциращи националните култури: индивидуализъм/колективизъм.  

За разлика от наличните интерпретации на тези понятия тя разглежда 

индивидуализма и колективизма не като характеристика на културата, а 

като личностна черта /І.1.с. 62/. Като  се има  предвид, каква е 

диференциалната характеристика на личностните черти, може да се 

оспорят някои крайни твърдения на авторката. Напр. ”с промяната на 

ценностите на социално ниво след 1989 г. индивидуализмът на 

личностно ниво стана възможен” /І.1, с. 61/.” По времето на социализма 

индивидуалистичната ориентация, беше на заден план, защото не 

съответстваше на социалната норма” /пак там, с. 61/.” Доминирането на 

индивидуалистичната ориентация беше по-скоро изключение, а не 

правило при социализма /пак там с. 133/. Според мен подобни твърдения  

не допринасят за научния анализ на изследваните феномени. Нещо 

повече те противоречат както на изходните теоретични тези на авторката, 

така и на идеята за самодетерминацията и самодвижението на личността, 

подържана от диалектичната парадигма за личностното израстване. 

6. Високо оценявам осъществената реконцептуализация и 

интегративен синтез на теоретичните подходи към изследването на 

ценностната динамика, както и адаптацията на методи за изследване на 

ценностите /Schwartz, S./ и ценностната криза /Oles, P./. Красимира 

Байчинска споделя социологическия подход към ценностите на Шварц, 

но от друга страна го разширява и допълня като използва обяснителните 

възможности на личностно-психологическия и развитиен подход. 

Красимира Байчинска е утвърден изследовател не само в България.Тя 

участва в мащабното кроскултурно на ценностите през 90-те години под 

ръководството на Шварц. Това е първото проведено изследване в 
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България на ценностния профил на българската култура в кроскултурен 

план. 

7. В своята разгърната във времето мащабна изследователска 

работа Красимира Байчинска, предлага динамична диференциално-

психологическа характеристика, и изгражда своеобразен психосоциален 

портрет, като изследва ефектите  на социалната и професионална група 

върху ценностите на културата. Тя предлага задълбочен анализ на 

резултатите от четири последователно проведени изследвания на 

промяната на ценностния профил на различни социални групи, съответно 

представители на  консервативната  и модернизиращата тенденция на 

българската култура: учители и студенти от Духовната академия, 

студенти от ВУЗ и бизнесмени, учени-естествоизпитатели и юноши. 

8. Важен аспект на утвърждавания от К. Байчинска личностно-

развитиен подход са  изследванията реализирани съвместно с нейните 

докторанти, посветени на развитието на личността и по-конкретно  на 

конструирането на психосоциалната и националната идентичност в 

юношеска възраст. Тези изследвания са отразени в колективната 

монография, която систематизира теоретичните и емпирични 

постижения в три области на познание, които са структурообразуващи за 

личностното развитие през юношеска възраст: 1. Статуса на 

психосоциална и национална идентичност; 2. Когнитивния и афективен 

компонент на субективното благополучие /удовлетвореността и 

преживяването на щастие в живота/ и 3. Ценностната система /І.2/. Най-

общо тази колективна монография демонстрира съвместният български 

принос на Байчинска и нейните успешно защитили докторанти 

Маргарита Бакрачева /2003 г./ и Савка Савова /2005 г./ за приложение на 

обяснителните възможности на теорията на Е. Ериксън и неговите 

последователи за изследване на процесите на конструиране на 

психосоциалната идентичност на личността и благоприятните варианти 
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за справяне с юношеската криза: идентичност срещу дифузия на 

идентичността. Позитивно оценявам конструктивното приложение на 

теоретичното и емпирично обогатяване на тази теория и 

диференциацията на различни статуси  на идентичността /Marcia; Adams 

et al./. В тази перспектива като изключително добро постижение 

оценявам емпиричното изследване на взаимовръзките между 

диференцираните четири статуса на психосоциалната идентичност, 

справянето с кризата на идентичността, както и на взаимовръзките  на 

идентичността с другите измерения на постигането на психосоциална и 

национална идентичност /ценностите и субективното благополучие/. 

9. Като се използват обяснителните възможности на аналитичната  

психология  се предлага психо-исторически анализ на  социализма и 

прехода към демократично общество. Разглежда се динамиката на 

архетиповете, проецирана върху социалната сцена по времето на 

социализма. /І.5,ІІ.1, І.3/. 

Заключение. В ограничените рамки на рецензията трудно могат да 

бъдат представени и анализирани всички постижения на Красимира 

Байчинска за периода 1994-2011 г. Като имам предвид безспорните 

научни достойнства  и приноси на трудовете на Красимира Байчинска си 

позволявам  да препоръчам на Уважаемите членове на Научното жури да 

й бъде присъдена академичната длъжност-Професор по професионално 

направление 3.2 Психология /Психология на личността/ в департамент 

”Психология” към Института за изследване на населението и човека-

БАН.  

     РЕЦЕНЗЕНТ: 

      /проф.д.пс.н.Х.Силгиджиян/ 

28.02.2012 


