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          Вх. №104/03.03.12 г.  

     

     С Т А Н О В И Щ Е  

         

За  конкурса за професор по шифър 05.06.01, Обща психология (Психология на  

личността), обявен от Секция „Психология на  личността и методология на 

психологичното измерване”, департамент Психология при Института за изследване на 

населението и човека – БАН (ДВ бр. 76 / 20.09.2011 г.), съобразно изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България 

 

 Кандидат: КРАСИМИРА БАЙЧИНСКА, доктор по психология, доцент при 

ИИНЧ – БАН 

 

 Изготвил становището: Доц. д-р РУМЯНА БОЖИНОВА,  

 Институт за изследване на населението и човека - БАН, Тел. сл. 870 32 17, 979 

30 56; личен 0889 258 442 

 Красимира Байченска е единствения кандидат за обявения конкурс за професор от 

ИИНЧ при БАН, секция „Психология на личността и методология на психологичното 

изследване”. 

 Байчинска работи като н.с. І ст. в Института по психология при БАН от 1980 

година. От 1994 година до настоящия момент тя е доцент в същото звено (сега 

Департамент по психология). Прекият стаж на кандидатката по месторабота и по 

темата на конкурса е 31 години, 16 от които са след избирането й за доцент. 

Научноизследователската дейност е основния професионален ангажимент на 

кандидатката. През оценявания период тя участва в 15 научни проекта и ръководи 8 

докторанта.  

 За настоящия конкурс кандидатката е представила общо 61 публикации. Те 

включват 3 монографии – 2 самостоятелни и 1 в съавторство; 58 статии, от които 3 са 

публикувани на английски език. Кандидатката има и 32 участия на конференции и 

конгреси, 14 от тях-международни. 

 Научно-изследователската работа и съответните приноси на Байчинска за 

коментирания период са в рамките на три тематични центъра и те са: 1) ценностите в 

аспекта на единството личност и общество; 2) юношите в аспекта на психосоциалната и 

национална идентичност, ценностната система и психичното благополучие; 3) 



 

 
2

психичното развитие на личността от гледна точка на психоаналитичната концепция на 

Юнг. 

 Заслужава да се подчертае, че при разработването на всяка от посочените теми  

„личността” е третирана в широкия план на социалната среда и култура, с които 

индивидът е свързан. Особен акцент в изследванията представлява националната 

специфика на изучаваните феномени. 

 Ценностите са централна тема в изследователските ориентации на К. Байчинска. 

На нея е посветена последната й самостоятелна монография  „Ценностите на 

съвременната българска култура”. Тя отразява систематизирани основните резултати, 

които кандидатката е получила и публикувала преди това в редица статии. Направените 

в книгата обобщения ясно очертават приносите в конкретната област, свързани с 

разкриване  на структурните и днамичните особености на ценностите в съвременната 

българска култура: 

 - Очертан е ценностният модел на българската култура в плана на личностната му 

определеност. Установени са личностни особености предиктори на модернизираща и 

консерсервативна тенденция. 

 - Открити са различия в ценностния културен модел на различните социални 

групи. Установена е значимостта на социалната група за характера на ценностните 

приоритети, а също за скоростта и посоката на ценностните изменения. 

 - Изведени са основните тенденции в ценностите на българина във връзка с 

преживявания преход. Очертани са основните ценностни алтернативи в началото на 

прехода. Изяснена е гъвкавостта на ценностната система чрез диалектичното единство 

на стабилност и изменчивост, в краткосрочен и дългосрочен план.  

 - Изведени са механизмите на функциониране на ценностната система чрез 

начините на разрешаване на ценностните конфликти – субординация и координация. 

 - Описани са ценностните собеностите на българската култура. Анализирана е 

българската култура в контекста на източно и западноевропейския културен регион. 

 Втората самостоятелна монография на Байчинска „Златното момиче” визира 

психичното развитие на личността от гледна точка на аналитичната психология на 

Юнг. На основата на анализ на български женски народни приказки е показан  процеса 

на изграждане на жената в нейната цялост – формиране на нов психичен център, 

включващ различни части на нейната психика, свързани с женската неповторимост, 

независимост и цялостност съобразно психоаналитичния подход на Юнг. 

. 
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  Показана е същността на приказките от гледна точка на културата, която 

представят. Те са анализирани като отражение на чувствителността на българина към 

архетиповия свят, свързано с неговата дуалистична представа за света.  

     

  „Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и 

субективно благополучие в юношеска възраст” е третата монография, която 

подлежи на оценка. Тя е публикувана  в съавторство, като К. Байчинска е водещия 

автор. Трябва да се отбележи също, че Байчинска е ръководител на всички представени 

в монографията изследвания. Това дава основание да бъдат отчетени пълноценно 

съответните приносни моменти на посочения труд, както следва: 

 - Разкрити са съществени закономерности в процеса на психосоциална  

идентификация при юношите. Очертана е проявата на различните степени на 

самоопределеност сред българските юноши, третирана в рамките на тяхната свързност 

с възрастовите особености и наличния социален контекст (ситуацията на преход в Б-

ия). Разкрит е доминиращия статус на самоопределеност. 

 - Изучен е процеса на изграждане на националната идентичност на базата на 

концепцията за статусите на психосоциална идентичност. Изведен е доминиращия 

статус на национална идентичност. Анализирано е алтернативното влияние на 

индивидуалните и контекстуални фактори  върху формирането на национална 

идентичност. Изяснена е връзка между структурните и развитиините компоненти на 

националната идентичност. Очертани са отношенията между национална, 

идеологическа и интерперсонална идентичност.  Националната и психосоциалната 

идентичност са проучени в плана на връзката им с мотивацията за емиграция. 

Анализирана е националната гордост на българските юноши. 

 - Разкрити са закономерности в структурата, формирането и функционирането на 

ценностната система на юношите. Очертани са най-значимите ценностни категории, 

дименсии и базални интереси на българските юноши? Описана е ценностната йерархия 

на българските юноши? Проследено е изменението на ценностната система с прехода 

от средна в горна юношеска възраст? 

 Изяснено е влиянието на определени индивидуални променливи като пол, възраст 

и образователното ниво върху структурата на ценностната система. Проучена е 

ценностната система в аспекта на повлияването й от конкретни  социално-

контекстуални фактори като обучителна програма и местожителство на юношата.  
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 -Изучено е влиянието на статуса на идентичност (идеологическа,  

интерперсонална и национална) върху ценностите и ценностната йерархия на 

българските юноши. 

 - Изведени са съществени особености на  психичното благополучие на български 

юноши: Установено е равнището на субективното психично благополучие на 

българските юноши в ситуация на социални промени в сравнение с юношите от други 

страни. Изяснена е връзката между статуса на психосоциална идентичност и 

субективното психично благополучие (нова насока на изследване в конкретната 

област).  

  Специално трябва да се подчертае, че научно-изследователската работа на К. 

Байчинска е фокусирана върху изключително значими за науката и социалната 

практика проблеми. Към тяхното разработване тя е подходила креативно, показала е 

висок професионализъм при поставянето и интерпретирането на съответните 

изследвания.  

 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Единственият кандидат в конкурса за професор по специалност обща 

психология (психология на личността) при Института за изследване на 

населението и човека – БАН, Красимира Байчинска, според представените 

трудове,  професионална активност и развитие е сериозен, висококомпетентен 

изследовател с подчертано стойностни научни постижения в конкретната област. 

С убеденост препоръчам избора й за академичната длъжност „професор”.  

 

 

 

 

 01. 03. 2012 г.     Изготвил становището: 

        (Доц. д-р Румяна Божинова) 


