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РЕЗЮМЕТА НА  
ОСНОВНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ   

 
НА ДОЦ., Д-Р КРАСИМИРА БАЙЧИНСКА СЛЕД 1995 Г. 

 
ТЕМА 1. „ЦЕННОСТИ, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТ“ 

 

Байчинска К. 2011. Ценностите на съвременната българска култура. Монография. 
Изд. „Гутенберг“, 273с., ISBN 978-954-617-123-8. 

Целта на монографичния труд „Ценностите на съвременната българска култура“ е да 

обобщи резултатите от четири научни изследвания на структурните и динамични 

особености на ценностите на българската култура, проведени в различни периоди от 

време и в рамките на проекти, спонсорирани от различни институции. Използван е 

системно-функционалния подход към ценностната система, разработван от автора, през 

последните 20 години (Байчинска, 1989, 1994). Този подход предлага структурни модели 

за анализ на ценностната йерархия, ценностните дименсии и  ценностните доминанти,  

които позволяват лесно и точно да се изразят ценностните приоритети и начините за 

разрешаване на ценностни конфликти в различни социални групи. Той отделя особено 

внимание на единството на културата и личността като  фокусира върху наличието или 

отсъствието на ценностна криза, начините за разрешаване на различни ценностни 

конфликти, индивидуализма респ. колективизма като важна черта на личността. Този 

подход акцентира върху гъвкавостта на ценностната система във времето, диалектичното 

единство на стабилност и изменчивост на ценностните категории и дименсии, 

ценностните доминанти и ценностната йерархия във времето (вж. глава 3). 

Друга важна черта на изследванията е тяхната многоаспектност, използването на три 

психологически перспективи: кроскултурна, макросоциологична и личностно- 

индивидуална. Кроскултурната перспектива е осъществена чрез включване на България в 

най-голямото кроскултурно изследване на ценностите, проведено през 90 –те години, под 

ръководството на проф. Шварц (Schwartz, 1992, 1994, 1995). Втората перспектива е 

социалнопсихологическата. Тя допълва кроскултурната перспектива, като конкретизира 

характера на ценностните приоритети, а също скоростта и посоката на ценностните 

изменения в различни социално-професионални групи, носители на консервативната респ. 

модернизиращата тенденция в българската култура. Третата перспектива на 

изследванията на ценностите на българската култура е личностно психологичната. Тя бе 

фокусирана върху въпроса: “Какъв тип е личността, която иска и може да модернизира 

българската култура?” Хипотезата беше, че модернизацията на българската култура е дело 

не само на определени социални групи, но преди всичко  на определен личностен тип. 

Най-важните резултати от изследванията, проведени от 1993 до 2005г., са следните:  

1. Разглежда се понятието ценностна криза в съвременната психология. Показано 

е, че ценностната криза отразява особен момент във функционирането на ценностната 

система, когато ценностните приоритети, се „изпразват” от съдържание и престават 

да регулират жизнедейността. Ценностната криза често е източник на ценностната 

трансформация. Адаптирана бе за български условия методика за нейното изследване 
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(Оles, 1989, 1991). Проведени бяха две изследвания на ценностната криза върху повече от 

1800 лица през 1995 и 2005г.
1
 Резултатите показаха следното. 

1.1. Началото на ценностния преход в България, се преживява често като ценностна 

криза, която се изразява в невъзможността да се организират личностните ценности в 

консистентна система; усещане за загуба на приети в миналото ценности; липса на 

съгласуваност между когнитивните, афективните и мотивационните аспекти на 

ценностите, чувство за нереализация на ценностите, а също осъзнаване на 

неконсистентността между ценностите и поведението. През 1995г. ценностната криза е 

налице при всеки шести от изследваните 1203 лица. Особено често тя се наблюдава при 

безработните. Всеки втори безработен се намира в ценностната криза.  

1.2. Ценностната криза не се влияе от пола, възрастта, степента на религиозност, 

политическата ориентация, изповяданата религия, местожителството, а единствено от 

образователното ниво. Степента на кризата при лица с основно образование е по-силно 

изразена в сравнение с тази при лица с висше, полувисше и средно образование.  

1.3. Социално-историческото време и индивидуализма-колективизма влияят върху 

степента на ценностната криза. За периода 1995-2005 г. ценностната криза намалява при 

колективистите, а при индивидуалистите се запазва неизменна! Както през 1995 г, така и 

през 2005 г., при индивидуалистите степента на ценностна криза е по-висока отколкото 

при колективистите. Обяснението е, че като носители на модернизиращата тенденция, 

индивидуалистите по-трудно реализират своите ценности, което води до ценностна 

фрустрация и криза.  

1.4. В условията на българския преход към демокрация, степента на ценностната 

криза се влияе много повече от социално-историческите промени, отколкото от жизнения 

период, в който се намира индивидът. Тези промени оказват съществено влияние върху 

всички възрастови групи - както върху тези в устойчив жизнен период, така и върху тези в 

преходен. Като цяло липсата на ясно изразен възрастов пик на ценностната криза ни дава 

основание да мислим ценностния преход като непрекъснато взаимодействие на личността 

с динамичната социокултурна среда. Очевидно социално-историческите промени в 

българското общество размиват границите на устойчивите и преходните възрастови 

периоди. 

2. Анализира се в теоретичен и емпиричен план проблема за ценностните 

конфликти, които определят динамичната тенденция в ценностната система в прехода 

към демократично общество в България  (Байчинска, 1994, 1996а, 2000а; Baytchinska, 

1996). Изучени са отношенията на конфликт и съвместимост на осем основни ценности, 

симптоматични за ценностната промяна в българската култура в началото на прехода, 

като специално внимание е отделено на ценностна алтернатива „Свобода или 

равенство?“ Изложени са резултатите от изследване през 1995г. върху 1200 лица.2   

                                            
1
 Проблемът за ценностната криза е отразен в глава 5 на монографията, а също и в публикациите Байчинска 

К. и Гарванова М. 2006. Ценности и ценностната криза в прехода към демократично общество в България. 

Българско списание по психология, 2, 54-69; Байчинска К. и Гарванова М., 2011. Ценностната криза – 

социалнопсихологически, възрастoви и екзистенциални аспекти. Българско списание по психология,  1-2, 6-

29 
2
 Тези резултати са отразени в глава шеста на монографията, а също и в следните публикации: Байчинска К. 

1996. Пътят към демокрация: Свобода или равенство? Политически изследвания 2, 115-125; Baytchinska К. 

1996. Value transformation in the period of social political changes in Bulgaria. In: Българско списания по 

психология, 3, 23-39 (in English)   
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2.1. Повече от 80% от изследваните лица избират свободата. Те са наречени условно 

либерали. Това съответства на данни, получени от други автори върху репрезентативна 

извадка, в която либералите са 70% (Горнев, Бояджиева 1996). Предпочитанието към 

свободата или равенството зависи от социално-професионалния статус.  

2.2. Либералите са с изразена индивидуалистична, а егалитаристите – с 

колективистична ориентация. Егалитаристите имат по-силно изразена ценностна криза 

отколкото либералите. 

2.3. Сравнителният анализ на структурните модели на ценностната йерархия на 

осемте ценности при либералите и егалитаристите, показва, че либералите и 

егалитаристите имат различна представа за началото на ценностния преход в България. За 

либералите най-важни са ценностите на демокрацията - свобода и независимост, които са 

консистентни по съдържание. За егалитаристите най-важни са демократичните ценности - 

независимост и себеуважение, от една страна, и социалистическите ценности - социален 

ред и социална справедливост, от друга. За либералите свободата е много по-значима от 

равенството, докато за егалитаристите двете ценности имат еднаква значимост. 

Либералите и егалитаристите придават различна значимост и на ценностите на социалната 

защита - социална справедливост и социален ред. Тя е от първостепенно значение за 

егалитаристите, и от третостепенно - за либералите. С други думи, либералите виждат 

прехода към демокрация в България в светлината на либерално-демократичния, а 

егалитаристите - на социално-демократичния идеал.  

3. Анализира се взаимовръзката между ценностите на културата и личността. 

Търси се отговор на въпроса „Каква  е личността, която може да  осъществи 

социалните промени в България? Кой може да модернизира ценностите на 

съвременната българска култура?“ Отговорът на този въпрос е особено важен, защото 

няма развитие на културата вън и отделно от субектите, които я въплъщават и 

развиват. Хипотезата бе, че носители и изразители на модернизиращата респ. 

консервативната тенденция в българската култура са индивидуалистите респ. 

колективистите. Посочената хипотеза води до фокусиране на изследванията върху 

личностната черта колективизъм - индивидуализъм и предположението, че ценностният 

идеал на колективистите и индивидуалистите за българската култура ще бъде относително 

противоположен. При това очаквах, че адаптацията на личността към социалния преход в 

България, ще доведе до постепенно засилване на ориентацията на личността към 

индивидуализъм и трансформация на структурата на ценностната система на културно 

ниво. Индивидуализмът/колективизмът бе изследван през 1995, 1996 и 2005г. при повече 

от 2000 лица с българската скала за индивидуализъм/колективизъм (Герганов и др., 1996)  

3.1. Резултатите показват отчетливи различия между ценностния идеал на 

индивидуалистите и колективистите в кроскултурна перспектива (вж. глава 10).  

А. Културният модел на индивидуалистите може да бъде определен като егалитарен 

либерализъм. Той се доближава до културния модел на западноевропейските студенти, 

които репрезентират модернизиращата тенденция в културата. Българските 

индивидуалисти поставят на първо място контрола върху средата, после автономността и 

егалитаризма, а западноевропейските студенти ги нареждат в обратен ред. Така и в двете 

групи е налице егалитарен либерализъм, ориентиран към контрол. Западноевропейските 

студенти обаче ценят егалитаризма и автономността повече от контрола, а българските 

индивидуалисти – обратно. Те поставят контрола най-високо, следван от автономността и 

егалитаризма.  
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Б. Моделът на колективистите е доста различен от този на индивидуалистите и може 

да се определи като егалитарен консерватизъм, които е сходен с този на 

източноевропейските учители, репрезентиращи консервативната тенденция в културата. 

Ценностните приоритети на българските колективисти – егалитаризъм и включеност са 

еднакви с тези на учителите от Източна Европа. При източноевропейските учители обаче 

е налице егалитарен консерватизъм, ориентиран към хармония, а при българските 

колективисти – егалитарен консерватизъм, ориентиран към контрол. 

3.2. Съществуват значими различия и в дименсионалната структура на ценностния 

идеал на индивидуалистите и колективистите. В сравнение с колективистите, 

индивидуалистите приписват по-голяма значимост на себеутвърждаването и 

автономността, а колективистите обратно - на себетрансцедентирането и включеността.  

3.3. Сравнителният анализ на ценностите на колективистите и егалитаристите показва 

наличието на значими различия между тези групи в ценностните категории, дименсии и 

йерархия, които се запазват в периода 1995 – 2005г. Индивидуалистите ценят повече от 

колективистите автономността, йерархията и контрола върху средата, а колективистите – 

противоположните категории – включеност, егалитаризъм и хармония. С други думи, 

личностната черта колективизъм-индивидуализъм оказва съществено влияние върху 

ценностния идеал.
3
 

3.4. Модернизиращата тенденция в българската култура не се изразява в увеличаване 

на индивидуализма. Данните  потвърждават тази хипотеза единствено в рамките на 

лонгитюдното изследване, където през 1996г. се наблюдава увеличаване на 

индивидуализма в сравнение с 1995г. Сравнителният анализ на данните от 1995 и 2005г. 

показва, че  при студентите от ВУЗ, а оттук и в съвкупната извадка, индивидуализмът 

не расте, а намалява. Възможно е, увеличаване на  индивидуализма в началото на прехода 

да свидетелства за една по-оптимистичната нагласа на българина към бъдещето в 

началото на прехода. Този шанс  за бърза модернизация на българската култура, уви бе 

пропуснат, защото 10 години по-късно, през 2005г. индивидуализмът респ. 

колективизмът, си остава устойчиво личностно предпочитание, неповлияно от социално-

политическите промени (изключение правят студентите).  

4. Кроскултурното изследване на ценностите на българската култура, проведено 

през 1993 и 1995г., ни позволява да я видим в огледалото на съвременната западно- и 

източноевропейска култура. Изследването обхвана 525 учители и 432 студенти.
4
 

Особеностите на консервативната и модернизиращата тенденция в съвременната 

българска култура са описани в европейска перспектива.  

4.1. Консервативната тенденция в ценностите на българската култура, в началото на 

прехода, е сходна с тази в източно-европейската култура, разгледана като цяло (вж глава 

7).  

В общоевропейска перспектива, ценностният модел на българските учители се 

характеризира с относително висока значимост на ценностите на включеността (6 ранг) и 

относително ниска - на автономността (14 и 15 ранг). Това значи, че при българските 

учители доминира представата за включения, а не автономен индивид. Едновременно с 

това, българските учители показват първи ранг по контрол върху средата, среден - по 

йерархията (5-ти ранг) и много нисък както по егалитаризма (19 ранг), така и по 

хармонията (18 ранг).  

                                            
3
 Вж. глава 10 

4
 Вж. глава седма и осма 
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4.2. В общоевропейска, а също и в източноевропейска перспектива, консервативната 

тенденция в българския ценностен модел в началото на прехода към демокрация, се 

характеризира с относително висок стремеж към себеутвърждаване и нисък към 

себетрансцедентиране. С други думи, консервативната тенденция в българската култура 

се характеризира с доста силен стремеж към изменение на социалната и природната среда 

и формиране на йерархична организация на социума. Този стремеж е по-силно изразен 

отколкото в останалите европейски страни. Високата значимост на себеутвърждаването и 

ниската - на себетрансцедентирането показва, че в началото на прехода, консервативната 

тенденция в българска култура се характеризира с приоритет на личните, а не на 

колективните цели. Това е съществена особеност на ценностния преход в България след 

1989г. Отсъствието на стабилни социални норми създаде условия за използване на 

обществото за постигане на лични цели, утвърждаване на инструментално и 

манипулативно отношение към групата и обществото. 

Консервативната тенденция характеризира българската култура в началото на прехода 

като  култура на „вертикалния колективизъм", в която индивидът не е достатъчно 

автономен, а се схваща като част от групата, но едновременно с това се стреми към 

контрол и към високо място в социалната йерархия. Силният стремеж към 

себеутвърждаване, съчетан със слаб стремеж към афективна и интелектуална 

автономност, е навярно най-проблематичната страна на съвременната българска култура. 

Той е питателната почва за зараждането и развитието на редица негативни социални 

явления - тези на корупцията, парвенющината, националния нихилизъм и др. 

4.3. Важно е още да се подчертае, че през 1993г. българските учители приписват 

много ниска значимост на ценностите на егалитаризма и се нареждат на предпоследно, 19-

то място в Европа! Много по-ниската значимост на егалитаристичните ценности в 

българската култура, в началото на прехода е характерна за източноевропейската култура 

като цяло. Шварц показа, че усредненият ранг на егалитаризма в Източна Европа е 16, а в 

Западна - 6! Това обезценяване на ценностите на егалитаризма в Източна Европа като 

цяло и в България в частност, навярно е свързано с тяхната ”съдба” по времето на 

социализма, който постоянно ги декларираше, но рядко ги реализираше на практика.  

Културата на прехода към демократично общество „коригира" значимостта на ценностите 

на егалитаризма и доведе до нарастване значимостта на ценностите на йерархията и 

контрола. Друг тревожен факт, характерен за консервативната тенденция в българската 

култура, е много ниската значимост на ценностите на хармонията. Това показва, че в 

българската култура единството на човека и природната среда се подценява.  

4.4. Модернизиращата тенденция в ценностите на българската култура, в началото 

на прехода също показва сходство с източно-европейската култура като цяло.  

В  общоевропейска перспектива ценностният модел на българските студенти показва 

много висока значимост на себеутвърждаването (йерархията има 1 ранг, а контрола – 4 

ранг), и относително ниска - на себетрансцедентирането (егалитаризмът има 19 ранг, а 

хармонията - 9 ранг). Значимостта на включеността е относително висока - 4 ранг, а тази 

на ценностите на автономността – относително ниска - 13 ранг. Последното говори за 

това, че в сравнение с европейските студенти, българските студенти в по-голяма степен 

споделят идеала за включения, а не  автономен индивид.  

4.5. Сравнителният анализ на консервативната и модернизиращата тенденция в 

българската култура в началото на прехода, показват тяхното голямо сходство.
5
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Както при консервативната, така и при модернизиращата тенденция, се 

наблюдават силно изразени ценности на себеутвърждаването и относително слаби - на 

себетрансцедентирането. С други думи, в началото на прехода (1993 г.) българската 

култура е култура на по-силния, в която доминират личните, а не общите интереси. 

Едновременно с това, както консервативната, така и модернизиращата тенденция се 

характеризират с относително високи рангове по включеност и относително ниски - по 

автономност. Това означава, че  в началото на прехода в европейска перспектива 

българската култура е култура на включения в групата индивид, който се стреми преди 

всичко към себеутвърждаване.  

5. Особена ценна информация за консервативната и модернизираща тенденция в 

българската култура в европейска перспектива дава сравнителния анализ на нейните 

ценностни доминанти с тези в Източна и Западна Европа.   

5.1. През 1993 г. за консервативната тенденция в българската култура, представена 

от учителите, е характерна доминанта на включеността над автономността, а за 

модернизиращата тенденция, представена от студентите, е характерно отсъствие на 

доминанта т.е. двете ценностни категории имат еднаква значимост. Подобни 

доминанти са налице в Източна, но не и в Западна Европа. В Западна Европа, 

автономността доминира над включеността, както при учителите, така и при студентите.  

В рамките на модернизиращата тенденция  в източноевропейската и българската 

култура, представата за отношенията между индивида и групата не е еднозначна, т.е. 

включеността и автономността се възприемат не толкова като алтернативни, колкото като 

взаимодопълващи се ценности. Липсата на доминанта навярно е израз и на динамична 

тенденция за  увеличаване ценностите на автономността при студентите, за което 

свидетелстват данните от 2005г.  

5.2. Както при консервативната, така и при модернизиращата тенденция в 

българската култура, се наблюдава  ценностната доминанта на егалитаризма над 

йерархията. Тази доминанта е характерна както за Западна, така и за Източна Европа, 

където обаче е по-слабо изразена. В сравнение със студентите от Източна и Западна 

Европа, българските студенти, показват по-ниски стойности на егалитаризма и по-високи 

- на йерархията. Разочарованието в реализируемостта на ценностите на егалитаризма 

както по времето на социализма, така и след 1989г., навярно допринася за по-ниските 

стойности на егалитаризма. 

5.3. При консервативната тенденция в българската култура в началото на прехода 

отсъства доминанта на хармонията над контрола върху средата. Това я отличава от 

Източна и Западна Европа, където се наблюдава доминанта на хармонията.  

Модернизиращата тенденция се характеризира със слаба доминанта на контрола 

върху хармонията. Тази доминанта се обаче е по-силно изразена от тази в Източна и 

Западна Европа. С други думи, в началото на прехода към демократично общество, 

модернизиращата тенденция на българската култура фаворизира ценностите, насочени 

към изменението на природната и социалната среда, като те доминират над ценностите, 

насочени към постигане на единство със средата. Интерпретацията на тази особеност на 

българската култура не може да бъде еднозначна. От една страна, доминантата на 

контрола подпомага социалните промени в България и прехода към пазарна икономика, в 

която конкуренцията играе важна роля. От друга страна обаче, пренебрегването на 

ценностите на хармонията, в дългосрочен план води до нарушаване на единството между 
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човека и природната среда, до липсата на екологично мислене, което има негативни 

последствия за културата като цяло. 

Анализът на ценностите на българската култура в кроскултурна перспектива 

релативизира и конкретизира нашата представа за нея в началото на прехода. В известна 

степен този анализ позволява да изградим една по-сложна и богата представа за 

българската култура в огледалото на западно- и източноевропейската култура от началото 

на 90-те години на 20 век. 

6. Гъвкавост на ценностите на съвременната българска култура. Доколко и как 

социално-историческото време влияе върху ценностите на българската култура? В 

монографията се предлага анализ на съотношението на стабилност и изменчивост на 

ценностната система в краткосрочна и в дългосрочна перспектива.  

6.1. Анализът на краткосрочните изменения в ценностната система, за едногодишен 

период от време бе направен върху едни и същи лица, взели участие в изследването през 

1995 г. и 1996г. Резултатите показват, че в началото на прехода 1995-1996г. във всички 

социални групи, а също и в групата с динамична тенденция „от колективизъм към 

индивидуализъм“, значимостта на  включеността и автономността остава стабилна, като 

включеността доминира над автономността. Това означава, че в началото на прехода в 

българската култура доминира представата за включения в групата, а не автономен 

индивид. Наблюдават се слаби изменения единствено в дименсията себетрансцедентиране 

-себеутвърждаване. Значимостта на себеутвърждаването нараства във всички социални 

групи, с изключение на групата на бизнесмените (вж глава девета).  

6.2. Дългосрочните изменения  бяха изучени чрез сравнение на резултатите на две 

изследвания, направени през 10-годишен времеви интервал – през 1995 г. и 2005 г. 

Сравнението беше направено в рамките на групите, представящи модернизиращата и 

консервативната тенденция в българската култура – учители и студенти, колективисти и 

индивидуалисти. Анализът на влиянието на социално-историческо време върху на 

ценностите показва следното.
6
  

6.2.1. Изменчивостта на ценностните категории е ниска както за консервативната, 

така и за модернизиращата тенденция. Налице са слаби количествени изменения в 

значимостта на някои ценности, преди всичко на йерархията и хармонията -  останалите 

категории остават стабилни, без изменения. Изменчивостта на ценностната йерархия, 

характеризираща консервативната и тенденция в българската култура е по-голяма при 

модернизиращата тенденция. В рамките на консервативната тенденция (колективисти и 

учители), се установяват еднакви ценностни приоритети – егалитаризъм – 1 ранг, 

включеност - 2 ранг и контрол – 3 ранг. Тези ценностни приоритети се запазват стабилни 

за периода 1995-2005г. Като цяло консервативната тенденция може да бъде определена 

като егалитарен консерватизъм, ориентиран към контрол върху средата. Резултатите 

относно модернизиращата тенденция, показват, че през 1995г. тя е центрирана върху 

контрола върху средата - 1 ранг, като всички останали категории, с изключение на 

йерархията, имат  еднаква значимост - 3.5 ранга. През 2005г. обаче се наблюдават 

изменения в ценностна йерархия, която става по-диференцирана. Най-важни в нея отново 

са ценностите на контрола (1 ранг), следвани от автономността и егалитаризма (2.5 ранга). 

Това позволява да определим модернизиращата тенденция накратко като ориентиран към 

контрол егалитарен либерализъм. 

                                            
6
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Анализът на ценностните приоритети през 1995г., и през 2005 г., малко преди 

присъединяването ни към Европейския Съюз, позволява да заключим, че егалитаризмът е 

запазената марка на консервативната, а контролът върху средата - на модернизиращата 

тенденция в българската култура.  

6.2.2. Анализът на изменчивостта на 3-те ценностни доминанти показва особено 

интересни динамични тенденции.  

А. Включеност или автономност.  

В консервативната тенденция на българската култура доминанта на включеността над 

автономността се наблюдава както през 1995г., така и през 2005г., като нейната сила 

постепенно намалява. В модернизиращата тенденция на българската култура доминира 

изменчивостта. През 1995г. както при студентите, така и при индивидуалистите, отсъства 

отчетлива доминанта на включеността респ. на автономоността, но през 2005г. се формира 

слаба по сила доминанта на автономността над контрола.  

През 2005г. модернизиращата и консервативна тенденция в българската култура, се 

базират върху различни, относително противоположни представи за отношенията на 

индивида и групата. При учителите и колективистите, все още доминира схващането за 

индивида преди всичко като член на групата, макар че то вече не е така силно изразено, 

както през 1995г. При студентите и индивидуалистите, все по-отчетливо е убеждението, 

че индивидът има самостойна ценност и е ценен не само като член на групата. Това 

означава, че през 2005г. модернизиращата тенденция в българската култура постепенно 

ни приближава към западноевропейската, либерална концепция за автономния, а не 

включен в групата, индивид. Формирането на нова ценностна доминанта на автономния 

индивид, може да доведе до решителни изменения в българската култура. Както показа 

Шварц, двете доминанти - на автономността над включеността и на егалитаризма над 

йерархията, са тясно свързани с високо ниво на образование, висок среден индивидуален 

доход, очакване за по-висока продължителност на живота, висок национален доход, 

високи показатели на демократичност, а също отсъствие на корупция (Schwartz, 2004).  

Б. Егалитаризъм или йерархия.  

Както модернизиращата, така и консервативната тенденция в българската 

култура, се характеризират с ценностна доминанта на егалитаризма над йерархията. 

Тя се наблюдава както през 1995, така и през 2005 г. Следва обаче да се подчертае, че 

при учителите и колективистите, тя е силно изразена както през 1995 г., така и през 2005 г. 

В рамките на модернизиращата тенденция тази доминанта е силно изразена само при 

студентите, като през 2005г. нараства. При индивидуалистите тази доминанта е 

относително слаба, но стабилна т.е. тя  се запазва без изменения във времето. 

Предположено е, че социалната несправедливост и прекалената йерархия, която се 

утвърди в редица сфери на социалния живот след 1989г.,  води до компенсаторно 

нарастване на значимостта на ценностите на егалитаризма и поляризация на ценностите на 

егалитаризма и тези на йерархията. Това свидетелства за необходимост от утвърждаване 

на социални механизми, гарантиращи по-висока социална справедливост в съвременната 

българска култура. Само това може да ни приближи към Западна Европа, в която 

ценностите на егалитаризма, са значително по-силно изразени, както от тези Източна 

Европа като цяло, така и от тези в България.  

В. Контрол или хармония.  

В рамките на консервативната тенденция, при  учителите, е налице слаба 

доминанта на контрола както през 1995г., така и през 2005г. При колективистите, през 
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1995г. отсъства  отчетлива доминанта, но през 2005г. се формира слаба доминанта на 

контрола.    

В рамките на модернизиращата тенденция, както при индивидуалистите, така и 

при студентите,  доминанта на контрола над хармонията, се наблюдава както през 

1995г.. така и през 2005 г., като нейната сила нараства. Доминанта на контрола над 

хармонията е изключително важна характеристика на българската култура за периода 

1995-2005 г. Стремежът към контрол върху средата има както позитивни, така и негативни 

аспекти.  От една страна, той е необходим елемент от социалната промяна, неин двигател, 

утвърждаващ ценностите на целеполагащия, независим, успешен, способен и амбициозен 

индивид. Този индивид търси да взаимодейства със своята среда като я променя, а не се 

нагажда към нея. От друга страна,  доминанта на контрола над хармонията, често е израз 

на егоистично себеутвърждаване, защото контролът оправдава и подкрепя действия за 

постигане на лични цели дори в ущърб на другите хора. Нещо повече, ценностната 

доминанта на контрола може да оправдава използването на незаконни средства за 

постигане на личните и груповите интереси (Schwartz, 2004).  

7. Направени са прогнози относно динамичните изменения в българската 
култура към 2015г. Ако указаните динамични тенденции се запазят и имат линеен 

характер, очаквам:  

7.1. В рамките на консервативната тенденция, през 2015 г. ще се наблюдава 

изравняване на значимостта на автономността и включеността, а до 2025 г. ще бъде 

формирана средна по сила доминанта на автономността. Предположено е още, че другите 

две доминанти - на егалитаризма и на контрола, навярно ще останат без съществени 

изменения. С утвърждаването на доминантата на автономността, консервативната 

тенденция ще се приближи до модернизиращата, като възпроизведе динамиката й за 

периода 1995 - 2005 г.  

В рамките на модернизиращата тенденция през 2015 г. можем да очакваме 

увеличаване силата на доминантата на автономността над включеността. Тази доминанта 

ще бъде по-силно изразена при студентите, отколкото при индивидуалистите. Това 

означава, че най-прогресивната и млада част от населението на България, студентите, ще 

бъдат първите сред които ще се утвърди концепцията за автономния индивид. Така 

студентите ще станат носители на ценностната промяна, и вероятно постепенно ще 

осъществят ценностната интеграция на България и Европа.
7
  

7.2. Можем да очакваме още, че при модернизиращата тенденция силата на 

доминантата на егалитаризма ще се изменя в зависимост от социалната политика, 

свързана с формирането на нови социални механизми за реализация на ценностите на 

егалитаризма.  

7.3. Що се отнася до доминантата на контрола струва ми се, че тя не може да 

продължи да нараства линейно до 2025г., а естествено ще бъде компенсирана от 

нарастване значимостта на ценностите на хармонията. Доколко динамични тенденции 

имат линеен характер и доколко направените прогнози ще се сбъднат би могло да покаже 

едно изследване през 2015г. 

8. Ценностното единство на българската култура и перспективи.  
8.1. Посоката на ценностния преход в България, се очертава от модернизиращата 

тенденция. Характерните й особености се възпроизвежда от консервативната тенденция, 

                                            
7
 Данните показват още, че носители на модернизиращата тенденция в българската култура са не само 

студентите, но и индивидуалистите.  
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със закъснение от 20-25 години. Единството на българската култура все още не се е 

случило, но предстои. Едно ново изследване през 2015г. би могло да покаже посоката и 

скоростта на промените в ценностите на българската култура.  

8.2. Анализът на модернизиращата и консервативната тенденции позволява да 

разберем в голяма степен драмата на българския преход към демокрация - липсата на 

единна, водеща линия в него. Българският преход се люшка между двата ценностни 

модела, този на модернизиращата и този на консервативната тенденция, на насочения към 

контрол егалитарен либерализъм и на егалитарния консерватизъм. Сменящите се 

правителства дават преимущество на един от ценностните модели, което води до 

нестабилност на  вътрешната политика. 
8
 

8.3. Получените резултати навеждат на някои идеи, свързани с обединяване на 

нацията около определени ценности. Както модернизиращата, така и консервативната 

тенденции в българската култура, имат за приоритет ценностите на егалитаризма и на 

контрола. Независимо, че тези  категории заемат различно място в ценностната йерархия 

на колективисти и учители, от една страна, и на индивидуалистите и студентите, от друга, 

те могат да служат като обща платформа на българската култура. Формирането на 

позитивна и обединяваща нацията ценностна перспектива изисква известно интегриране 

на културните модели, характеризиращи консервативната и модернизиращата тенденции в 

българското общество. Анализът на допирни точки между тях е важен за да бъде намалена 

социалната цена на прехода, както в индивидуален, така и в социален план. Нито крайният 

индивидуализъм със силен превес на ценностите на себеутвърждането, нито крайният 

колективизъм с превес на ценностите на себетрансцедентирането са исторически 

перспективни. Първият създава условия за "пре-откриване" на ранноевропейския 

капитализъм, а втория - за ранния социализъм. Все още неизползувания шанс на 

българската култура днес лежи в откриването на единна ценностна платформа, 

обединяваща различните тенденции, партии и личности. 

8.4. Получените данни противоречат на заключенията за непреодолима културна 

разлика между източно- и западноевропейския ценностен модел в началото на прехода,  

които направиха някои автори (Schwartz & Bianki, 1995). Модернизиращата тенденция в 

съвременната българска култура води до постепенно формиране на доминанта на 

ценностите на автономността над тези на включеността. Това говори против 

песимистичните прогнози за развитието на културата в Източна Европа и свидетелства за 

нейните възможности за ценностна интеграция с Европа. Както видяхме по-горе, 

ценностният модел на индивидуалистите и студентите, които репрезентират 

модернизиращата тенденция в българската култура, се доближава до егалитарния 

либерализъм на западноевропейските студенти. Ценностните приоритети се очертават от 

категориите контрол, автономност и егалитаризъм. Както и при западноевропейските 

студенти, така и при българските индивидуалисти, през 2005г. алтернативата между 

автономността и включеността е разрешена в полза на автономността. А това означава, че 

през 2005 г. студентите и българските индивидуалисти са по-близко до 

западноевропейското разбиране за индивида като относително самостоятелен и 

независим, по отношение на групата. Вярно е, че доминантата на автономността все още 

не е силно изразена, но можем да очакваме, че през 2015 г. тя ще нарасне по сила.  

                                            
8
  Може да предположим, че дори политическото противопоставяне е израз на различия в личностната 

нагласа на българските политици към индивидуализъм/колективизъм, което се отразява върху техния 

ценностен културен идеал. 
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8.5. Перспективи. Посоката на ценностния преход в България се очертава от 

особеностите на модернизиращата тенденция, които се възпроизвеждат от 

консервативната тенденция със закъснение от 20-25 години. Можем да предположим, че 

качествените изменения в българския ценностен модел имат една посока, но се реализират 

с различна скорост от различните социални групи. В това навярно се състои единството на 

българската култура, което все още не се е случило, но предстои. 

Установените различия в йерархията на ценностния идеал на групите, 

репрезентиращи консервативната и модернизиращата тенденция в българската култура, 

могат да имат определена практическа значимост. Те могат да бъдат от полза на 

съвременните образователни и възпитателни програми на МОН, а също така могат да 

бъдат използвани с цел повишаване на ефективността на културното сътрудничество с 

другите европейски страни. Не на последно място те разкриват някои възможности за 

подобряване на социалната политика, постигане на по-голяма национално единение и по-

успешна интеграция в рамките на Европейския съюз.  

 
ТЕМА 1. ЦЕННОСТИ, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТ 
1.1. Ценностите на съвременната българска култура в кроскултурна и 

макросоциална перспектива.  
 
Най-пълно темата е отразена в монографията, която накратко бе представена по-
горе. Освен това тя е отразена и в 7-те статии, резюмирани по-долу. 

 

1. Байчинска К. 1998. Ценностите на съвременната българска култура  в крос-
културна перспектива (категориален анализ). Байчинска К. (ред) - Социалните 

науки и социалната промяна в България, 108-117 

 

Целта на тази статия е, да покаже, че когато характеризираме ценностите на 

българската култура, трябва да държим сметка за гледната точка на наблюдателя.  

Резултатите получени относно българския ценностен модел са разгледани в няколко 

различни перспективи: отвътре – от гледна точка на съотносителната значимост на 

ценностните категории и тяхната йерархия и отвън – в пан-културна и европейска 

перспектива.  

Погледната отвътре, през 1995г.  българската култура може да бъде 

характеризирана    като егалитарен консерватизъм, ориентиран към майсторство.
9
 Да 

заключим обаче, че българската култура е силно консервативна и с доминираща 

егалитаристична нагласа не е коректно, защото така абсолютизираме позицията на 

вътрешния наблюдател.  

Ако наблюдателят застане отвън, българският ценностен модел ще изглежда по-

различно. Така в пан-културна перспектива, в сравнение с други 38 страни, българската 

култура не може да бъде оценена нито като високо консервативна (България има 16 ранг 

по консерватизъм), нито с висока егалитаристична привързаност (33 ранг). Там тя може да 

бъде определена като култура с умерен консерватизъм и ниска значимост на 

егалитаризма. Не можем да определим българската култура като егалитаристична не само 

                                            
9
 В по-късните ми публикации названията на две от категориите бяха променени. Майсторството бе 

заменено с „контрол“ , а консерватизмът – с „включеност“. Последната замяна бе предложена от 

проф.Шварц.    
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в пан-културен, но също в общоевропейски и източноевропейски контекст. И тук се 

нареждаме сред страните с много ниска егалитаристична привързаност. Едновременно с 

това по значимост на майсторството и йерархията ние сме на едно от първите места както 

в Европа като цяло, така и в Източна Европа. В общоевропейски контекст българската 

култура може да бъде характеризирана като култура, насочена към себеутвърждаване и с 

умерен консерватизъм. В източноевропейски контекст, българската култура може да бъде 

определена като култура, насочена към себеутвърждаване, ориентирано в по-голяма 

степен към автономност, отколкото към консерватизъм.  

 

2. Байчинска К., 1998. Българският ценностен модел в европейска перспектива (на 
материала на учителски извадки). Психологически изследвания, 1, 89-116 

 

В тази статия ценностите на съвременната българска култура се анализират в 

европейска перспектива. Това е направено в рамките на изследване на ценностите на 

български учители, включени в кроскултурното изследване на ценностите през 1993 и 

1995г – 176 респ. 329 учители.  

Показани са различията в разрешаването на ценностните алтернативи в Източна и 

Западна Европа. Основното различие между тях се отнася до отношенията между 

индивида и групата. Западноевропейската култура се базира върху ценностите на 

автономността, т.е. върху представата, че индивидът е относително независим от групата. 

Обратно, в Източна Европа доминира представата, че индивидът е част от групата, и 

трябва да споделя нейния начин на живот, т.е. да поддържа статуквото и традиционния 

ред.  

Ценностното единство в Европа се базира върху един и същи начин за 

разрешаване на алтернативата между ценностите на егалитаризма и йерархията. 

Доминантата на егалитаризма над йерархията  обезпечава отговорното социално 

поведение на индивида както в Източна, така и Западна Европа. Тази доминанта се базира 

върху представата за принципиалната еднаквост на мен и другия. Особено внимание се 

отделя на факта, че егалитаризмът е много по-значим за Западна, отколкото за Източна 

Европа.  

Резултатите показват, че българите ценят много слабо егалитаристичните ценности 

(предпоследно място в Европа) и много високо - тези на йерархията (първо място в 

Европа). Българският културен модел е по-близко до източноевропейския, отколкото до 

западноевропейския. Конфликтът между ценностите на включеността и тези на 

автономността от една страна, и йерархията и егалитаризма, от друга страна, се 

разрешават в българската култура по начин, характерен за източноевропейската култура. 

Единственото различие се отнася до това, че в България, в по-голяма степен от Източна 

Европа, се цени майсторството, т.е. ценностите, насочени към изменение на природната и 

социалната среда - независимост, успех, самостоятелност, амбициозност, безстрашие. В 

Източна и Западна Европа, по-голямо значение имат противоположните на майсторството 

ценности, а именно тези на хармонията - единство с природата, красота, опазване на 

околната среда. 

Като цяло съвременната българска култура е определена като егалитарен 

консерватизъм, насочен към майсторство, а съвременната източноевропейска култура – 

като егалитарен консерватизъм, насочен към хармония. Западноевропейската култура като 

цяло  да бъде определена като егалитарен либерализъм, насочен към хармония.  
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3. Байчинска К., 1998. Ценностите на съвременната българска и европейска култура. 
Българско списание по психология. 1, 3-24 

 

В статията се прави категориален анализ на ценностите на българската култура в 

общоевропейска и източно-европейска перспектива. Анализират се още начините за 

разрешаване на трите основни ценностни конфликта в Източна и Западна Европа, а също 

и в България. Описани са още ценностните приоритети и ценностната йерархия на 

българите в рамките на консервативната тенденция в българската култура.  

Показано е, че в общоевропейска перспектива т.е. на фона на останалите 20 

европейски страни, включени в кроскултурното изследване на проф. Шварц, България се 

нарежда на 1-во място в Европа по значимост на ценностите на йерархията и на трето – по 

тези на майсторството. Едновременно с това, тя е на 19 място по значимостта, която 

приписва на егалитаристичните ценности и на 17 място по значимост на ценностите на 

хармонията. Що се отнася до значимостта на консерватизма, България е на 7-мо място в 

Европа. Едновременно с това, България е на 14 и 15 място по интелектуална и афективна 

автономност.  

В източноевропейска перспектива обаче, сред други 8 източноевропейски страни 

България заема първо място по значимост на йерархията и майсторството и е на едно от 

последните места по значимост на егалитаризма и хармонията. Относително ниска е 

значимостта на консеративните ценности, и  средна – тази на афективната и 

интелектуална автономност.  Сравнителният категориален анализ е допълнен с анализ на 

дименсиите и начините за разрешаване на вътрешнодименсионалните конфликти.  

Анализът на ценностната йерархия в Западна Европа я определя като егалитарен 

либерализъм, насочен към хармония. В Източна Европа е налице егалитарен 

консерватизъм, ориентиран към хармония, а в България – егалитарен консерватизъм, 

ориентиран към майсторство. Това което отличава българската от източноевропейската 

култура е по-малката значимост на ценностите на хармонията и по-голямата – на 

майсторството. С други думи, в българската култура доминира стремежът за контрол 

върху средата.  

 

4. Байчинска К. 2002. Модернизиращата и консервативната тенденция в ценностите 
на съвременната българската култура. Социологически проблеми,  3-4, 122-140 

 

Целта на тази статия е да разкрие същността на модернизиращата и 

консервативната тенденция в ценностния модел на българската култура и техния носител. 

Предполага се, че носител на модернизиращата тенденция в българската култура са 

лицата с индивидуалистична нагласа. Техният ценностен културен идеал е подобен на 

този на студентите от Западна Европа. Обратно, носител на консервативната тенденция са 

лица с колективистична ориентация, чиито културен идеал е подобен на този на учителите 

от Източна Европа.  

Прави се категориален и дименсионален анализ на ценностите на индивидуалисти 

и колективисти, а също така на тяхната ценностна йерархия в европейска перспектива.  

Данните потвърждават хипотеза и показват, че културният идеал на колективистите 

и индивидуалистите е относително противоположен. Резултатите показват, че културният 

идеал на колективистите акцентира върху включеността на индивида в групата и 
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адаптацията му към социалната и природна среда. Обратно, културният идеал на 

индивидуалистите се базира върху относителната независимост на индивида от групата и 

потребност от изменение на природната и социална среда. 

Резултатите поставят под въпрос битуващото мнение, че съществуват 

непреодолими различия между източно- и западноевропейския ценностен модел. Те 

показват, че тези противоположните модели на ценностната система са най-вероятно израз 

на културите в преход. Резултатите са разгледани и от гледна точка на трудностите на 

българския преход към демократично общество и необходимостта от развитие на по-

цялостна ценностна перспектива за българската култура.   

 

5. Байчинска К. 2008. Ценностните алтернативи на съвременната българска култура 
и тяхното разрешаване (1995-2005). Сборник научни доклади от V-ия Национален 

когрес по психология, София, 31.10-2.11. 2008, Българско списание по психология, кн. 
1-4, 71-78  

В статията се анализират ценностните доминанти на съвременната българска 

култура и тяхното изменение за периода 1995-2005г. при лица с  колективистична респ. 

индивидуалистична ориентация. Изследването се базира върху хипотезата, че между тях 

съществуват значими различия в разрешаването на 3 основни ценностни алтернативи – 

включеност срещу автономност, егалитаризъм срещу йерархия и хармония срещу 

контрол. Тази хипотеза е проверена с помощта на две големи емпирични изследвания на 

ценностите през 1995 и 2005г., които обхващат повече от 1800 лица.  

Резултатите потвърждават хипотезата и показват:  

1) При колективистите консерватизмът  доминира, както през 1995г., така и през 

2005. Доминантна му сила обаче намалява значимо. При индивидуалистите през 1995г., 

липсва отчетлива доминанта, но през 2005г. се формира  слаба доминанта на 

автономността;  

2) Ценностната алтернатива егалитаризъм - йерархия се разрешава в полза на 

егалитаризма, както при колективистите, така и при индивидуалистите. Доминантната 

сила на егалитаризма обаче е много по-силна изразена при колективистите, като дори леко 

нараства във времето. При индивидуалистите тя се запазва неизменна във времето;  

3) Ценностната алтернатива контрол-хармония се разрешава в полза на контрола 

през 1995г. като доминантата на контрола нараства по сила през 2005г. При 

колективистите през 1995г. отчетлива доминанта отсъства, но през 2005г. контролът вече 

леко доминира над хармонията. На базата на получените резултати е направен извода, че в 

съвременната българска култура отсъства единен ценностен културен модел, който 

обединява хора с различна ориентация. 

 

6. Байчинска К. 2008. Ценностният модел на българската култура и неговото 
изменение (1995-2005),  Психологични изследвания, 1, 11-31 

Целта на статията е да се анализират измененията в ценностния модел на 

българската култура в рамките на 10-годишен интервал от време – 1995-2005г. Сравнени 

са данните от две емпирични изследвания, първото проведено през 1995г., в началото на 

прехода към демократично общество в България, а второто – през 2005г., една година 

преди присъединяването на България към ЕС. Изследвани са общо 483 учители и 397 



15 
 

студенти, които представят консервативната респ. модернизиращата тенденция в 

българската култура.  

Резултатите показват, че ценностният идеал на учителите не се променя 

съществено за посочения 10-годишен интервал от време и може да бъде характеризиран 

като егалитарен консерватизъм, ориентиран към майсторство (контрол). Ценностният 

идеал на студентите се изменя по-значимо, като се формира една нова доминанта – тази на 

ценностите на автономността над консерватизма. През 1995г. ценностният идеал на 

студентите е доста недиференциран, но през 2005г. той може да бъде определен като 

егалитарен либерализъм, ориентиран към майсторство. Направени са също някои 

прогнози за бъдещи промени в ценностния културен идеал.  

 

7. Байчинска К. 2010. Изменят ли се ценностните доминанти на съвременната 
българска култура? Философски алтернативи, 4, 65-81  

Целта на тази статия е да разкрие стабилността и изменчивостта в ценностните 

доминанти на съвременната българска култура. Прави се сравнителен анализ на  

ценностните доминанти на студенти и учители, представящи консервативната и 

модернизиращата тенденция в културата. Резултатите показват, че модернизиращата 

тенденция в българската култура се характеризира с изменение в представата за 

отношенията между индивида и групата. При студентите през 1995 г. отсъства ценностна 

доминанта, но през 2005 г. при тях вече доминира представата за автономния индивид. 

При учителите се запазва консервативната представа за доминирането на групата над 

индивида, макар тя да е по-слабо изразена през 2005 г.   

Като цяло през 2005 г., малко преди присъединяването ни към Европейския Съюз, 

българската култура остава ориентирана към ценностите на егалитаризма, които 

доминират. При учителите доминантата на егалитаризма е по-силно изразена отколкото 

при студентите. Показано е още, че за съвременната българска култура, е характерна 

доминантата на контрола над хармонията. Тя е силно изразена в рамките на 

модернизиращата, и по-слабо – на консервативната тенденция. Тези доминанта отличава 

българската култура както от източноевропейския, така и от западноевропейския културен 

модел и ни сближава с американската културна доминанта.  

Направени са още прогнози за ценностните доминанти през 2015г. и са обсъдени 

позитивните и негативни аспекти, които те крият за развитието на съвременната българска 

култура като цяло.  

 

2.1. Ценностите на съвременната българска култура в личностна   перспектива  
 

Байчинска К. 1996. Ценностният преход в светлината на 
колективизма/индивидуализма. Социологически проблеми 1996, 1, 34-53  

Основната цел на емпиричното изследване е да се изучи влиянието на личната 

ориентация към колективизъм респ. индивидуализъм върху някои аспекти на ценностния 

преход като ценностна криза, ценностни конфликти, ценностни приоритети и субективно 

психично благополучие. Хипотезата е, че на макро-социално равнище характерът на 

ценностния преход е специфичен за различните социални групи, които се различават от 

гледна точка на доминиращата им ориентация към индивидуализъм или колективизъм. На 



 

16 

 

индивидуално равнище влиянието на колективизма и индивидуализма върху ценностния 

преход се изследва чрез формирането на две подгрупи - “колективисти” респ. 

“индивидуалисти”. Изследването е проведено през 1995 г. върху 352 души, 

категоризирани като колективисти и 353 индивидуалисти. Резултатите показват:  

 1) Социално-професионалният статус оказва силно влияние върху 

индивидуализма-колективизма. В групата на бизнесмените и безработните доминира 

индивидуалистичната, а в тези на учителите и студентите от Духовната академия - 

колективистичната ориентация.  

2) Ценностният преход в социални групи с една и съща ориентация - 

колективистична респ. индивидуалистична, показва различия както в преживяването на 

ценностна криза и субективното психично благополучие, така и по отношение на 

ценностните приоритети. В сравнение с колективистите, при индивидуалистите се 

наблюдава по-силна ценностна криза и по-ниско психично благополучие;  

3) Променливата колективизъм/индивидуализъм влияе съществено не толкова 

върху преживяването на ценностните конфликти, колкото върху механизмите на тяхното 

разрешаване и формиране на ценностните приоритети.   

4) Субективното психично благополучие зависи както от степента на ценностна 

криза, така и от ориентацията към колективизъм или индивидуализъм.  

 

Baytchinska К. 1996. Value transformation in the period of social political changes in 
Bulgaria. In: Българско списания по психология, 3, 23-39 (in English)   

 Предмет на изследване е трансформацията на ценностната система в България. 

Предполага се, че изучаването на ценностните конфликти и начините за тяхното 

разрешаване е един от възможните пътища за анализ на ценностната трансформация. 

Ценностният конфликт се определя като мотивационна несъвместимост на две ценности. 

В центъра на внимание са 8 ценности, които  очакваме, че в началото на прехода се 

намират в  конфликт - това са, от една страна, базалните ценности на  социалистическото 

общество, а от друга - тези на демократичното общество - социална справедливост, 

равенство, богатство, власт, свобода, независимост и социално признание.  

Изследването има за цел да изясни: 1)  взаимоотношения на тези ценности - на 

взаимодопълване или на конфликт; 2) тяхната йерархия; 3) начините за разрешаване на 

конфликти между тях.  

Резултатите показват, че в България е налице определена промяна в ценностите 

приоритети, която говори за наличие на нова демократична ориентация. Разкрити са някои 

амбивалентни характеристики на ценностната трансформация.   

  
Байчинска К. и Гарванова М. 2006. Ценности и ценностната криза в прехода към 
демократично общество в България. Българско списание по психология, 2, 54-69 

Статията е насочена към анализ на връзката между ценностите и ценностната криза в 

период на социални промени в България. Изследването е проведено през 1995г, върху 

1216 лица от 5 социални групи. Резултатите показват,  че ценностната криза не се влияе от 

степента на религиозност, възрастта, пола, политическата ориентация, изповяданата 

религия и  местожителството. Тази променлива се влияе единствено от образователното 
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ниво. Степента на криза при лица с основно образование е по-силно изразена в сравнение 

с тези, които имат висше, полувисше и средно образование.  

Социалната принадлежност оказва влияние върху преживяването на ценностна 

криза. Най-уязвими и податливи към кризата са безработните. Променливата 

индивидуализъм-колективизъм също оказва влияние върху преживяването на ценностната 

криза. При колективистите ценностната криза има по-ниски стойности, отколкото при 

индивидуалистите.  

Резултатите показват още, че съществуват ясно изразени различия между лицата, 

преживяващи и не преживяващи криза, по отношение на значимостта на отделните 

ценностни категории, полюси и интереси на индивидуално ниво. Хората в криза 

приписват по-ниска значимост на ценностите на доброжелателността и  универсализма, и 

по-висока – на ценностите на стимулацията, хедонизма и властта. Ценностите на 

себенасочеността, изразяващи стремеж към независимост на мисленето и действието имат 

по-ниска значимост при лицата в криза. Последните ценят повече от лицата без криза 

откритостта към промени и себеутвърждаването и по-малко – себетрансцедентирането. 

Ценностите на   консерватизма и колективните интереси не се влияят от тази променлива.  

При лицата, преживяващи криза, отсъстват ясно изразени ценностни приоритети, 

което е най-ярката структурна особеност на тяхната ценностна система.  

 
Байчинска К. и Гарванова М., 2011. Ценностната криза – социалнопсихологически, 
възрастoви и екзистенциални аспекти. Българско списание по психология,  1-2, 6-29 

 

В тази статия се проследява влиянието на социално-историческото време, 

ориентацията към индивидуализъм-колективизъм, възрастта и стресиращите жизнени 

събития върху степента на ценностната криза. Бяха проведени две изследвания, през 1995 

и 2005г., общо върху 1520 лица от четири социално-професионални групи – учители, 

бизнесмени, студенти от ВУЗ и от факултета по теология при СУ.  

Резултатите от изследванията показват, че за десетгодишния период от 1995 до 

2005г. ценностната криза като цяло намалява.  

Ориентацията към индивидуализъм респ. колективизъм влияе съществено върху 

интензивността на ценностната криза, която остава неизменно по-висока при 

индивидуалистите в сравнение с тази при колективистите.  

Показано е още, че докато определени повратни жизнени обстоятелства 

предизвикват ценностна криза, влиянието на възрастовия период – стабилен или 

преходен, върху степента на ценностната гриза е статистически незначимо.  

 

 

Байчинска К. и Т. Павлов, 1998. Ценности, ценностен консенсус и политически 
ориентации. Демократичен преглед, 37, 184-208 

Целта е да се анализират особеностите на ценностната система при българи с 

различна политическа ориентация. Резултатите показват:   

       1. Противоположните политически ориентации са базирани върху достатъчно големи 

различия в ценностната система. Вертикалната ценностна структура у привържениците на 

БСП свидетелствува за утвърдена и улегнала йерархична система, в която 

себетрансцедентирането и консерватизма, доминират над  себеутвърждаването и 
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откритостта към промени. Хоризонталната структура на ценностната система на 

привържениците на СДС отразява баланса между полюсите в двете дименсии. Такъв тип 

структура свидетелствува за динамични промени и все още нерешен вътрешно 

дименсионален конфликт. 

2. Политическата ориентация оказва влияние върху доминирането на колективните 

над индивидуалните интереси. Колективните интереси имат най-голяма значимост за 

БСП-сти, следвани от политически индеферентни и лица с “друга” ориентация. При 

СДС-стите колективните интереси се оценяват като имащи еднаква значимост с 

индивидуалните.  

3. Значимостта на ценностите на себеутвърждаването не се влияе от политическата 

ориентация. Този факт следва да бъде отчетен при формиране на националната 

политика. Последната може се обедини около ценностите на себеутвържаването, 

защото те не зависят от политическите ни пристрастия.  

4. Консенсусът относно ценностите, изразяващи индивидуални интереси – 

себенасоченост, стимулация, хедонизъм, постижения, власт, не се влияе от 

политическата ориентация. Това е факт от особен политически интерес. Необходимо е 

той да се отчита при формиране на национална политика. Политическа ориентация 

влияе върху консенсуса относно ценностите, изразяващи колективните интереси. Като 

цяло БСП - симпатизантите проявяват по-висок консенсус относно значимостта на 

ценностите, свързани със сигурността, конформността и традицията по сравнение със 

симпатизантите на СДС.  

5. Политическата ориентация влияе върху степента на ценностен консенсус 

относно себетрансцедентирането и консерватизма. При БСП-симпатизантите той е по-

висок отколкото при тези на СДС.  От интерес за политическите представители на БСП  

и СДС,  са различията в консенсуса, които техните привърженици показват по 

отношение на различните категории. Така например, привържениците на БСП  имат 

висок ценностен консенсус относно категориите: сигурност, конформност, 

универсализъм и себенасоченост, среден – относно традиция, доброжелателност, 

постижения и  нисък – относно стимулация, власт, хедонизъм. Привържениците на 

СДС имат висок ценностен консенсус относно значимостта на  универсализма и 

себенасочеността; среден – относно сигурността, конформността, доброжелателността 

и постиженията и нисък - относно традицията, властта, стимулацията и хедонизма.  

 

 
2.2. Ценностите на българина в кроскултурна, макросоциална и личностна 

перспектива (индивидуално ниво)   
 

Байчинска К. 1996. Ценностните приоритети в прехода към демократично общество 
в България (крос-културна перспектива). Българско списание по психология. 2, 20-
40 

В тази статия се сравняват данни от изследване на ценностите на българина през 

1995г. с тези на неговия обобщения съвременник, получени в кроскултурно изследване на 

ценностите на проф. Шварц през 90-години на 20 век. Изучено е индивидуалното ниво на 

ценностите в контекста на теорията на Шварц за 10 ценностни категории, 
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характеризиращи метамотивационните стремежи на личността. Изследвани са 1162 лица 

от 5 социални групи – студенти, учители, бизнесмени, безработни и студенти по теология. 

Показани са определени различия в структурната организация на ценностната 

система на индивидуално ниво в българската и в пан-културната извадка. В сравнение с 

пан-културната йерархия, българите приписват по-високо рангово място на сигурността 

(1.5 срещу 4 ранг) и себенасочеността  (1.5 срещу 2.5 ранг). По-високи рангови места 

българите имат и по категориите постижения (4 срещу 6 ранг) и  власт (7.5 срещу 10 ранг). 

Едновременно с това те приписват по-ниски рангове на доброжелателността (4 срещу 1 

ранг), универсализма (6 срещу 2.5 ранг) и традицията (9.5 срещу 8 ранг). 

Това означава, че в сравнение с абстрактния съвременник, съвременният българин 

може да бъде описан като човек, който е насочен в по-голяма степен към себе си и към 

своята сигурност, а също така - към постижения и власт. Неговият стремеж към 

доброжелателност и универсализъм е по-слабо изразен. Получените резултати се 

обсъждат в контекста на механизмите на аклиматизация на ценностите към новите 

социални условия.  

Специално внимание е отделено на ценностните приоритети на българина – 

сигурност и себенасоченост, като е показана тяхната амбивалентност. Предположено е, че 

ценностните приоритети изразяват неосъзнатия стремеж на съвременния българин за 

компромис между старите, колективни и новите, индивидуалистични ценности.  

Байчинска К. 1998. Дименсионална организация на ценностната система  на 
българите в крос-културна и макро-социална перспектива (типологично-структурен 
подход). В “Юбилеен сборник на Института по психология”, Акад. Изд. "Проф. М. 
Дринов”, 85-100 

Целта е да се анализира дименсионалната структура на ценностната система на 

българина в периода на социални промени след 1989г. Изследването е проведено през 

1995г. върху 1216 души от 5 социално-професионални групи, репрезентиращи 

консервативната и модернизиращата тенденция в ценностната система – учители, студенти 

от Духовната академия, безработни, бизнесмени и студенти от ВУЗ.  Хипотезата е, че 

дименсионалните приоритети на българина се различават от тези на абстрактния негов 

съвременник, описан на база на кроскултурните данни на проф. Шварц.  

Резултатите показват, че българинът се отличава от “усреднения” гражданин на света 

като цени повече себеутвърждаването и консерватизма и по-малко себетрансцедентирането. 

Той   цени в същата степен, в която и “усреднения” гражданин на света, откритостта към 

промени. Като цяло неговата ценностната система може да бъде определена като 

трансцедентен консерватизъм.  

Анализът на ценностните приоритети на различните социални групи, позволяват да 

се диференцират и опишат 3 типа ценностната система. Тази на учителите, безработните  и 

студентите от Духовната Академия е определена като трансцедентен консерватизъм, тази на 

студентите – като трансцедентен либерализъм, а тази на бизнесмените – като 

себеутвърждаващ консерватизъм. 

Типологичният анализ е допълнен със структурен, който позволява  по-детайлен 

анализ на дименсионалната йерархия на ценностната система в различните подизвадки.   

 

Байчинска К. 1998. Ценностната система на българина в условията на прехода към 
демократично общество. Сп. Факт, 1, 16-27 
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В тази статия са отразени основните резултати от изследването на ценностната 

система на българина в условията на преход към демократично общество в кроскултурна, 

макросоциална и личностна перспектива. Резултатите са следните: 

1. Показано е наличието на много нисък ценностен консенсус сред българите. От 

40 страни, България се нарежда на 36-то място, което води до предположението, 

че трансформацията на ценностите в българското общество ще е бавен и 

болезнен процес. Показано е още, че най-висок консенсус има относно 

значимостта на сигурността, себенасочеността и универсализма, среден – 

относно конформността, доброжелателността и постиженията, и нисък – 

относно властта, стимулацията и хедонизма.  

2. Ценностното съгласие относно ценностите на себеутвърждаването и 

откритостта към промени, е по-ниско, отколкото съгласието за 

себетрансцедентирането и консерватизма. 

3. Основната посока на промяна в ценностната система на българина, за периода 

1995-1996г., е от колективизъм към индивидуализъм. Тя изразява 

противоположността на новите ценности на демократичното и тези на 

социалистическото общество.  Тази промяна се изразява още в увеличаване 

значимостта на себеутвърждаването и намаляване - тази на 

себетрансцедентирането.  

4. Резултатите показват, че колкото по-силно изразен е индивидуализмът на 

българина, толкова повече той цени себенасочеността, постиженията, властта и 

хедонизма и по-малко – сигурността, традицията и универсализма.  

5. Съвременният български индивидуалист има различна ценностна йерархия от 

тази на българския колективист. Индивидуалистите се стремят към йерархични 

социални отношения и са готови за рисково поведение, докато колективистите 

ценят повече равно поставените социални отношения и се стремят към 

запазване на статуквото. Ценностната йерархия на индивидуалистите е 

определена като себеутвърждаващ либерализъм, а тази на колективистите – 

себетрансцедентиращ консерватизъм.  
6. Индивидуалистите по-често от колективистите изпитват ценностна криза и 

имат по-ниска степен на психично благополучие. 
 

Байчинска К. 1999. Чувството за общност и индивидуализъм у съвременния 
българин в междукултурна, макросоциална и индивидуално-личностна перспектива. 
В кн. “Българинът в края на 20 век”, 44-55 

Целта е да се анализира чувството за общност и индивидуализъм на съвременния 

българин. Резюмирани са резултатите от изследването на ценностите на българина на 

индивидуално ниво в кроскултурна, макросоциална и индивидуално-личностна 

перспектива.   

1) Чувството за общност на българина, се различава от това на абстрактния негов 

съвременник. Съвременният българин цени в по-голяма степен ценностите на 

консерватизма, и в по-малка - тези на  себетрансцедентиране. Първите изразяват по-

традиционното чувство за общност (сигурност, конформност, традиция), а второто – 

неговата по-модерна представа (универсализъм и доброжелателност).  



21 
 

2) Структурата на чувството за общност, силно зависи от социалната група. При 

учителите, студентите-богослови и безработните,  чувство за общност се базира преди 

всичко върху ценностите на себетрансцедентирането, и след това върху тези на 

консерватизма. При това чувството за общност е по-силно изразено от желанието за 

себеутвърждаване и откритостта към промени. Чувството за общност у студентите и 

бизнесмените е различно. При студентите приоритет има не традиционната, а по-

съвременната представа за общността. Те ценят най-много ценностите на 

себетрансцедентирането и най-малко ценностите на консерватизма. При бизнесмените 

обратно - чувството им за общност се базира върху ценностите на консерватизма, а не 

върху тези на себетрансцедентирането. 

3) Чувството за общност зависи не само от социалната група, но и от базалната 

ориентация на индивида – към колективизъм респ.  индивидуализъм.  Българският 

индивидуалист цени в по-малка степен както ценностите на консерватизма, така и тези на 

себетрансцедентирането. С други думи, той има по-слабо изразено чувство за общност 

отколкото колективиста.  

4)  У съвременния българин е налице определена тенденция за изменение на 

структурата на чувството за общност. Значимостта на ценностите на консерватизма, 

изразяващи по-традиционното чувство за общност се увеличава, докато значимостта на 

ценностите на себетрансцедентирането, които са свързани с по-модерната представа за 

общност, намалява. 

5) Индивидуализмът на съвременния българин нараства при половината от 

изследваните лица за едногодишен период от време - 1995-1996г.  

 

Байчинска К. 1999. Социалната промяна в България и ценностите на личността. 
Списание на БАН. 3-4, 34-41 

 В тази статия се анализират измененията в ценностната система на личността в 

условията на преход. За целта са изследвани с едни и същи методики 362 лица през 1995г 

и повторно през 1996г. Проверена е хипотезата за наличие на изменения в ценностната 

криза и в ориентацията на личността към индивидуализъм респ. колективизъм. Обсъдени 

са и промените в категориалната и дименсионална структура на ценностната система на 

твърдите колективисти, твърдите индивидуалисти и лицата с динамична тенденция „от 

колективизъм към индивидуализъм“.  Резултатите показват:  

1. При половината от изследваните лица се наблюдава нарастване на 

индивидуализма, което е съпроводено с увеличаване преживяването на ценностна криза.  

2. Степента на изменчивост в значимостта на ценностните категории и дименсии 

зависи от стабилността респ. изменчивостта на ориентацията към колективизъм или 

индивидуализъм.  

3. Модернизиращата тенденция в ценностната система се наблюдава при лица със 

засилващ се индивидуализъм. Тя се изразява в намаляване на значимостта на ценностите 

на сигурността, конформността, традицията, доброжелателността и универсализма и 

увеличаване значимостта на стимулацията, хедонизма и властта. Нараства стремежът към 

йерархични социални отношения и намалява този към равноправни отношения. 

Утвърждава се значимо по-позитивно отношение към риска. Това обаче не се съпровожда 

с намаляване на значимостта на консервативните ценности, които изразяват стремежа на 
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индивида към сигурност, поддържане на традицията и поведение в съответствие с 

очакванията на другите. 

4. Динамичните тенденции установени в изследването се интерпертират от гледна 

точка на процеса на адаптация на ценностната система на българина към ситуацията на 

социална промяна в България и нейните основни механизми – аклиматизация и 

компенсация.  

 

Байчинска К. 2000. Динамика в ценностната система на българина в прехода към 
демократично общество. Списание на БАН, 5, 26-30  

Целта на статията е да опише измененията в дименсионалната и категориалната 

структура на ценностната система на индивидуално ниво в течение на едногодишен 

период от време (1995-1996 г.) Изследването е направено върху едни и същи лица, от 

четири социално-професионални групи – студенти, безработни, учители, бизнесмени. 

Резултатите показват: 

1. Значимостта на ценностните категории традиция и власт, нараства във всички 

социални групи, а значимостта на останалите категории се изменя само в някои от 

групите.  

2.  Във всички групи стабилна се запазва значимостта на категориите сигурност, 

хедонизъм и постижения.   

3. За цялата извадка е налице намаляване значимостта на себетрансцедентирането и 

увеличаване - тази на себеутвърждаването. Това показва изменение в идеала за социални 

отношения – стремежът към равноправни отношения намалява, а този към йерархични – 

се увеличава. Значимостта на откритостта към промени се запазва неизменна във всички 

социални групи, а тази на консерватизма - нараства само при студентите.  

4. Резултатите показват, че основната посока на изменение на ценностната система 

на индивидуално ниво е от колективизъм към индивидуализъм. Това изменение се 

наблюдава при половината от изследваните лица. Това означава, че съвременният 

българин в началото на прехода се стреми повече към успех, богатство, самочувствие, 

отколкото към сътрудничество, справедливост, традиционност и ред.   

5. Лицата с изменение в доминантната ориентация на индивида – от колективизъм 

към индивидуализъм показват следните изменения в категориите и дименсиите на 

ценностната система - намалява значимостта на сигурността, конформността, традицията, 

доброжелателността и универсализма и се увеличава тази на стимулацията, хедонизма и 

властта. Едновременно с това се засилва стремежът към йерархични социални отношения 

и намалява този към равноправни отношения. Утвърждава се по-позитивно отношение 

към риска, което се изразява в нарастване значимостта на откритостта към промени.   

 

Байчинска К. и Гарванова М. 2005. Полови различия в ценностната система – 
социокултурни и индивидуални влияния. Социологически проблеми, 1-2, 244-261  

Целта на статията е да се анализират половите различия в ценностната система на 

българина в индивидуален и социо-културен аспект. Резултатите от емпиричното 

изследване показват:  
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1. За българските жени по-значими са категориите, изразяващи колективни 

интереси – сигурност, конформност, доброжелателност и универсализъм. За българските 

мъже по-значими са категориите, изразяващи индивидуални интереси – себенасоченост, 

стимулация, хедонизъм, постижение и власт. Единствено традицията е еднакво значима за 

двата пола. Половите различия в значимостта на ценностните категории изразяват 

различията в социалните роли на двата пола (инструментално/автономна ориентация при 

мъжете и експресивно/комуникативна при жените) и полово-ролевите стереотипи: 

“мъжественост” и “женственост”. 

2. Възрастта, образователното равнище и социално-професионалният статус не 

модерират половите различия в значимостта на ценностните категории. Изключение 

прави взаимодействието между пола и социално-професионалния статус, което оказва 

статистически значимо влияние само върху интензитета на две от десетте ценностни 

категории – доброжелателност и стимулация. 

3. В ценностните приоритети на мъжете доминират индивидуално ориентираните 

ценностни категории, докато за жените приоритетни са колективните. Високото рангово 

място на сигурността при мъжете и на себенасочеността при жените в известна степен 

говори за изменения в традиционните ценностни приоритети и на двата пола. 

4. Кроскултурното сравнение на половите различия в българската и израелска 

извадка показва, че специфичният за всяка страна социо-културен контекст оказва 

влияние върху половите различия в значимостта и йерархията на  ценностните категории. 

 

Байчинска К. и Гарванова М. 2005. Влияние на пола и възрастта върху ценностната 
система на съвременния българин.  Психологични изследвания, 2, 107-124  

Целта на статията е да се разкрие влиянието на пола и възрастта върху значимостта 

на ценностните категории, дименсии и интереси. Изследването е направено през 1995г. 

върху 1057 българи като изследваните лица са  относително равномерно разпределени по 

пол: мъжете са 45%, а жените – 55% от респондентите. Ценностите на лицата са 

изследвани с методика на Шварц, която се базира върху теоретичен модел диференциращ 

10 основни ценностни категории, 2 биполярни дименсии и 2 типа интереси – колективни и 

индивидуални.  

Резултатите от изследването показват, че мъжете приписват по-голяма значимост 

на ценностите на себеутвърждаването и откритостта към промени, които изразяват 

индивидуалистичната мотивация. Противоположно на тях, при жените е по-голям 

интензитетът на ценностите на себетрансцедентирането и консерватизма, спадащи към 

колективистичната мотивация.  

Анализът на възрастовата динамика в ценностната система установява, че с 

увеличаване на възрастта нараства значимостта на 7 от ценностните категории, като 

изключение правят категориите доброжелателност и власт, на които младите и по-

възрастни хора приписват еднаква значимост. Отсъстват възрастови различия по 

отношение и на универсализма. Очертана е още тенденция към засилване на 

колективистичната и съответно намаляване на индивидуалистичната мотивационна 

насоченост с нарастване на възрастта.  

Прави се опит да се обяснят половите и възрастовите различия в ценностните 

приоритети на съвременния българин. 
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Байчинска К. и Гарванова М. 2005. Ценностна йерархия на учители и студенти в 
период на социално-политически промени в България, Психологически форум, 5, 77-
86  

Целта на статията е да предложи сравнителен анализ на ценностната йерархия на 

учители и студенти, за да разкрие отношението на тези две социални групи към 

социалната промяна в България. Изследването е проведено през 1995г. върху 331 учители 

и 242 студенти, с методика на Шварц за изследване на ценностите.  

Резултатите разкриват две относително противоположни динамични тенденции в 

реорганизацията на ценностната система. За учителите са особено важни категориите, 

изразяващи колективни интереси, като те се стремят към координиране на ценностите. 

Техните ценности са по-близки до социално-демократичния идеал, но ценностните им 

приоритети имат амбивалентен характер. Обратно при студентите са по-важни 

категориите, представящи индивидуални интереси, като те се стремят към субординиране 

на ценностите. Ценностната им йерархия се доближава до либерално-демократичния идел, 

който е по-консистентен на социалната промяна. 

При учителите колективните интереси доминират над индивидуалните, а при 

студентите липсва определена доминанта. Направен е още прогноз относно 

реорганизацията на ценностната система, настъпваща под влияние на социално-

политическите промени в България в двете групи.  

 

Байчинска, К., Гарванова, М., Савова, С. 2006. Изменения в ценностната система на 
български студенти. В: Активност и адаптация на личността в новите социални 

условия (под ред. Григоров), 261-268 

За да се установи посоката и характера на промените в ценностната система на 

студентите бе направен сравнителен анализ на данни, събрани от две извадки на студенти, 

през 1995 и 2004 г. Резултатите показват, че през 1995г. ценностите на 

себетрансцедентирането доминират над себеутвърждаването, докато при студентите, 

изследвани през 2004 г., съществува паритет между двата полюса, вследствие на 

намаляване значимостта на себетрансцедентирането. Предположено е, че това отразява 

посоката на прехода и за в бъдеще студентите ще предпочетат идеала за йерархични 

социални отношения пред идеала за равноправни такива. 

Данните показват също намаляване на значимостта на консерватизма и стабилност 

в интензитета на откритостта към промени. При студентите от началото на прехода 

откритостта към промени има превес над консерватизма. Същата тенденция се запазва и 

при настоящите студенти. Очевидно младите хора ценят повече риска и промяната, 

отколкото запазването на статуквото. Това несъмнено е свързано и с особеностите на 

тяхната възраст – да експериментират, да бъдат новатори и да се стремят да променят 

нормативната база на средата.  

Анализът на най-абстрактната характеристика на ценностната система – тази на 

колективните срещу индивидуалните интереси, показва, че за изминалите 9 години, 

намалява значимостта на колективните интереси, а тази на индивидуалните интереси не се 

изменя. Това като цяло води до изменения в ценностната доминанта. През  1995 г. няма 

отчетлива доминанта. Студентите оценяват двата типа интереси като еднакво значими в 

техния живот. През 2004г. студентите определят индивидуалните интереси като по-важни 
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от колективните. Това означава, че младите хора се стремят повече към успех, свобода, 

богатство, лични удоволствия и самостоятелност, отколкото към сътрудничество, 

равенство, традиционност и ред.  

 

Байчинска К. и Гарванова М. 2008. Стабилност и изменчивост на ценностите на 
българските учители. Педагогика, 2, 33-52   

Целта на статията е да установи стабилността и изменчивостта в ценностите на 

българските учители, основен транслатор на ценностите на българското общество към 

младото поколение. Изследвани са с едни и същи методи 321 учители през 1995г. и 162 

учители през 2005г.  Резултатите показват следното: 

1. За периода 1995-2005 г. при учителите отсъства промяна в индивидуалистично - 

колективистичната ориентация.  

2. Както през 1995, така и през 2005 г., при учителите доминират колективистичните 

нагласи, т.е. те отдават предпочитанията си на ценностите традиционност, ред, 

сътрудничество и справедливост пред ценностите богатство, успех и самочувствие.  

3. При педагозите от 2005 в сравнение с тези от 1995 г.,  мотивационната сила на 

колективно ориентираните ценностни категории сигурност, конформност и 

универсализъм е по-слаба.  В групата на индивидуално насочените ценностни 

категории се наблюдава увеличаване значимостта на хедонизма, а тази на 

постиженията – намалява.  

4. Въпреки че в хода на социалните реформи в страната в групата на българските 

обучители значимостта на колективните интереси намалява, а тази на индивидуалните 

интереси остава неизменна. И в двете емпирични изследвания през 1995 и 2005 г. , 

колективните интереси има доминантна позиция. 

5. Ценностната йерархия на педагозите се очертава като относително устойчива на 

социално-историческото време променлива.  

 

Байчинска, К. и Гарванова М. 2008. Изменя ли се ценностната система на 
съвременния българин? В: Сборник научни статии от трети национален конгрес по 
психология с международно участие. И. Григоров (съст.) Личност. Социална среда. 
Активност. Благоевград, Унив. Изд. „Н. Рилски”, 107-115, ISBN 978-954-680-486-0  

Статията изследва трансформацията на ценностната система на съвременния 

българин в прехода към демократично общество. Направен е сравнителен анализ на данни 

от две емпирични изследвания, проведени през 1995 и 2005 г. с методиката на Шварц.  

Резултатите показват, че за този период е намалял интензитетът както на 

ценностните категории, свързани с потребностите за развитие (универсализъм, 

себенасоченост и постижение), така и интензитетът на ценностните категории, 

представящи потребностите на дефицита – сигурност, традиция и власт. Тези данни най-

вероятно отразяват адаптацията на личността към социалните реформи в страната.  

В категориалната ценностна йерархия не се наблюдават съществени изменения. 

Приоритетит имат ценностите на сигурността, себенасочеността, доброжелателността и 

конформността. Те формират устойчивото ядро на ценностната система. 
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ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА  
  

Темата е представена по съвкупност в две монографии на автора, едната от които в 

съавторство.  Монографиите са резюмирани по-долу. 

Байчинска K., Бакрачева, M и Савова С. 2009. Статуси на психосоциална и 
национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в 
юношеска възраст, Акад. Изд. ”Проф. Марин Дринов”, С., 375стр., ISBN 978-954-322-
256-8  

Този колективен труд, е психологическо изследване на българските юноши през 

призмата на три фундаментални характеристики и техните взаимовръзки: 1) статус на 

психосоциална и национална идентичност 2) ценностната система, и 3) психично 

благополучие. Тези проблеми са традиционни за психология на развитието, но 

изследванията, които проследяват съвместното им развитие и взаимовръзката между тях, 

са много малко. Ние ги разглеждаме в тяхното единство, защото  ценностите 

представляват важен аспект от самоопределянето на юношата. Интересът към 

субективното психично благополучие е определен от факта, че то представлява 

интегрална вътрешна оценка на това, доколко юношата е решил задачите, които пред него 

поставят възрастта и обществото, доколко е намерил своя път в живота.  

Повечето теоретични и емпирични изследвания на тези базисни концепти са 

провеждани в западните, еволюционно развиващи се държави, които се характеризират с 

висока степен на стабилност в социалните норми и ценности. Ние сме направили опит да 

използваме тези понятия, за да опишем българския юноша, който живее и се развива в 

различен социален контекст – в условията на преход към демократично общество и 

присъединяването на България към ЕС. Изследвали сме степента на самоопределеност на 

българския юноша, доминиращия статус на психосоциалната му и национална 

идентичност, особеностите на неговата ценностна система и субективното му психично 

благополучие, като показваме как те са взаимосвързани и какво е влиянието на някои 

индивидуални и социални фактори (пол, възраст, образователно ниво, субективна оценка 

за дохода, обучителна програма) върху тях. Едновременно с това се стремим да 

допринесем за психологическото разработване на един нов, но актуален за съвременната 

психология проблем – този за влиянието на социално-културния контекст върху 

процесите на изграждане на психосоциална и национална идентичност и ценностната 

система в юношеска възраст. 

Водеща за нашето изследване е епигенетичната теория на Ерик Ериксън за 

психосоциалната идентичност. Той разглежда юношеската възраст като период на активно 

изграждане на идентичността, като посочва, че този процес продължава и в следващите 

жизнени стадии. Ериксън разглежда два статуса на идентичността в юношеска възраст: 

дифузия  срещу изградена идентичност. Неговите последователи доразвиват теорията му, 

като въвеждат четири статуса на идентичност: дифузия, предрешена, мораториум и 

изградена. (Marcia, 1966, 1967; Adams et al., 1989). Подробно сме ги анализирали в глава 

първа на книгата.   

Нашата първа цел бе да използваме парадигмата за статусите на идентичност, за да 

изучим особеностите на изграждане на психосоциалната идентичност на българските 

юноши, които живеят в условията на значими социални промени, във време на 

реорганизация на ценностите и стандартите в обществото. Този социален контекст създава 
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макрорамката, в която съвременните български юноши трябва да се самоопределят. 

Опитали сме се да отговорим на въпросите: Затруднено ли е самоопределянето на 

българските юноши в условията на социални промени? Как динамичният социален 

контекст влияе върху процеса на самоопределяне на българските юноши? Доминират ли 

статусите на дифузия и мораториум сред българските юноши? Как влияят някои 

индивидуални и социално-контекстуални фактори върху процеса на самоопределяне на 

българския юноша? Различава ли се процесът на изграждане на психосоциална 

идентичност на българския юноша от същия процес при неговите американски 

връстници? Нашите отговори на тези въпроси се базират върху резултатите от голямо 

емпирично изследване на статусите на психосоциалната идентичност на 532 български 

юноши, направено през 2002 г., което сме изложили във втора глава на книгата. Те ни 

позволиха да предложим обобщен портрет на юношата от всеки един статус.  

 Изградена психосоциалната идентичност. В този статус са 11% от 

изследаваните български юноши. Изградената идентичност се характеризира със стабилна 

и ясна самоопределеност и висока изследователска активност. Не се наблюдават значими 

различия между българските и американските юноши.  

Изградената идентичност е най-висшия стадий в траекторията на развитие на 

статусите в юношеска възраст. Той отразява приключването или края на процеса на 

самоопределяне. Юношите с изградена идентичност са поели отговорност за бъдещето си 

и за тях най-важно е направените избори да са лично постигнати. Те са целеустремени и 

ориентирани към самопоставяне на целите и ценностите си. Техният лайтмотив е: “Аз съм 

това, което съм постигнал сам.” Очевидно независимостта на изградената идентичност 

от социалния контекст е свързано с това, че стабилната идентичност води до намаляване 

на влиянието на външните, социални фактори, за сметка на водещото влияние на 

вътрешната, личностна структура. Изградената идентичност зависи от възрастта, 

образователното ниво и субективната оценка на дохода, но не и от пола.  

Мораториум на психосоциалната идентичност. Повече от половината български 

юноши се намират в мораториум (59%). Мораториумът се характеризира с липса на ясна 

самоопределеност и висока изследователска активност. Това означава, че те не са се 

самоопределили, но са активно заети с ролево експериментиране и търсене на 

идентичността. Само 8% от тях обаче са в чист мораториум, а останалите 51% са в статус 

недиференциран мораториум т.е. в период на преход от предрешена идентичност към 

мораториум. Задачата, пред която са изправени тези юноши, е да се разделят с наложените 

ценности и стандарти и да преминат към активно търсене на собствени избори.  

В сравнение с американските си връстници, два пъти повече български юноши са в 

мораториум или два пъти повече български юноши са в изследователска позиция по 

отношение на социалните роли. Това може да се интерпретира от гледна точка на 

влиянието на социалния контекст върху статуса на идентичност. Очевидно липсата на 

стабилни ценности и норми в България активира търсенето и експериментиране с 

различните възможности за лична самоопределеност. Следва да се подчертае, че 

мораториумът при българските юноши не е само възрастово, но и контекстуално 

обусловен. С други думи по-силната изразеност на мораториума при българските юноши 

се определя от съвместното влияние на възрастовите и социалните фактори. В 

американската извадка мораториумът е преди всичко възрастово обусловен.  

   Юношите в мораториум са насочени към лично проблематизиране, изживяване и 

осмисляне на въпросите на идентичността. Те не смятат, че са намерили решения, които 
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да удовлетворяват търсенията им в достатъчна степен. За тях е най-важно да изпитат 

лично всички предлагани възможности и до известна степен се оставят на обстоятелствата 

на средата. Водещото при този статус е необходимостта от изпробване, а не от трайна 

ангажираност. Лайтмотивът на юношите в мораторум е “Искам да изживея всичко тук 

и сега”. Мораториумът не се влияе от възрастта, образователното ниво, субективната 

оценка за семейния доход, но се влияе от пола.  

Предрешена психосоциална идентичност. Този статус е слабо изразен сред 

българските юноши (16%) и очевидно не е особено адаптивен статус. Предрешената 

идентичност се описва със стабилна самоопределеност и отсъствие на изследователска 

активност. Високата изразеност на предрешената идентичност като статус се определя от 

наличието на стабилни ценности и стандарти. В съвременното българско общество много 

от старите ценности и норми са отхвърлени, а нови още не са утвърдени. Ето защо 

българските юноши не могат  безкритично да приемат готовите решения на родителите 

си. В тези условия това не би било особено адаптивно.  

В сравнение с американските си връстници, два пъти по-малко български юноши са 

с предрешена идентичност. С други думи, два пъти по-малко български юноши се 

самоопределят, следвайки ценностите и възгледите на родителите си в сравнение с 

американските си връстници. Това е още едно потвърждение, че изграждането на 

психосоциалната идентичност е не само възрастово, но и социо-културно обусловено. 

Поради това, че социалните стандарти, норми и ценности в България са под въпрос, 

родителите не могат да отправят достатъчно силни и ясни послания към юношите и да 

настояват те да споделят техните ценности и цели. Обратното също е вярно. Под влияние 

на промените в социалните норми и ценности, българските юноши са по-склонни от 

американските да проблематизират ценностите и нормите на родителите си и да търсят 

по-самостоятелно възможности за лично самоопределяне.  

Юношите с предрешена идентичност са пасивни по отношение на личната си 

самоопределеност. Те се осланят на решенията на значимите други и предпочитат друг да 

поеме отговорност за тяхното развитие. Техният лайтмотив е “Вие знаете по-добре кое е 

най-добро за мен”. Полът и субективната оценка за семейния доход не оказва влияние 

върху статуса предрешена идентичност, но възрастта и образователното ниво – оказват.  

Дифузия на психосоциалната идентичност. Дифузията на идентичността се 

наблюдава при 14% от българските юноши. Тя изразява  липса на личностна 

самоопределеност и отсъствие на изследователска активност. Характеризира се с 

отсъствие на активно търсене и експериментиране и представлява своеобразно отлагане на 

избора без активност в процеса на самоопределяне. Също както мораториумът, дифузията 

е свързана с липсата на стабилна и ясна самоопределеност, което е свързано както с 

възрастовите особености, така и с влиянието на високата степен на неопределеност на 

социалния преход към демокрация в България.  

В сравнение с американските си връстници два пъти по-малко български юноши са 

в дифузия. С други думи, два пъти по-малко български юноши са “отложили” 

самоопределянето си и избора на цели и ценности. Този резултат можем да 

интерпретираме от гледна точка на взаимодействието на социалния контекст и възрастта. 

Дифузията е статус, които характеризира определен възрастов етап в изграждането на 

психосоциалната идентичност, но едновременно с това тя очевидно се влияние от 

социалния контекст. Статусът дифузия не е адаптивен за повечето български юноши, 

защото те не могат особено да разчитат на родителска подкрепа и продължително отлагат 



29 
 

своите важни жизнени избори. Дифузията е значително по-адаптивна за американските 

юноши или поне за тези от тях, които могат да си позволят “лукса” да останат в позиция 

на изчакване и да не се ангажират трайно с твърди избори.  

Юношите в дифузия предпочитат да са в пасивна позиция. Те не изпитват стимул 

да търсят и изцяло са се оставили “на течението” и приемат даденостите такива, каквито 

са. Техен лайтмотив е: “Не знам кой съм и какъв съм, но това не ме вълнува особено”. 

Дифузията зависи от възрастта, образователното ниво и оценката на дохода, но не зависи 

от пола.  

Статуси на националната идентичност на българските юноши. Друг важен 

акцент в монографията е проблемът за националната идентичност на българските юноши, 

важен аспект на тяхната колективна идентичност. Този проблем е особено актуален днес в 

навечерието на решителни социални промени в Европа и света. Процесите на 

глобализацията и миграция, както и множеството социални избори, които българското 

общество трябва да направи в процеса на своето преобразуване в модерно европейско 

общество, актуализира въпросите за мястото на националната идентичност в ежедневния 

живот на българина и запазването на идентификационните характеристики на нацията. 

Това са: историческа памет, културно наследство, национални ценности и идеали и т.н.  

Темата за националната идентичност включва в себе си също и редица проблеми, 

свързани с политико-икономическите реалности, правата на човека в гражданското 

общество и правото на свободен избор на образование, работа, гражданство и т.н.  

В глава трета сме очертали основните идеи и изследвания на националната 

идентичност в съвременната психология, които стъпват върху теоретичните допускания 

на теорията за социалната идентичност (Tajfel, 1978), теорията за социалните категории 

(Oakes et al., 1994) и теориите за когнитивното развитие на Пиаже и неопиажетианците 

(Dor-Shav, 1990). Показали сме, че традицията в изследването на националната 

идентичност дава отговор на множество въпроси, свързани с процеса на формиране на 

националната идентичност, но се ограничава с проследяване на измененията на 

националното самоопределяне преди всичко при деца в различни възрасти. Тя не дава 

отговор на въпроса за различните стадии в процеса на изграждане на националната 

идентичност в юношеска възраст. С цел да запълним тази празнота сме приложили  

теорията за статусите на психосоциална идентичност към проблема за националната 

идентичност.  

Предположихме, че в юношеската възраст от зададена от родителите социална 

характеристика, националната принадлежност се превръща в проблем и обект на 

когнитивно-оценъчна активност. Като използваме теорията за статусите и нейния 

евристичен потенциал, ние издигаме теоретичната хипотеза, че националната идентичност 

е подсфера на психосоциалнтаа идентичност, и подобно на другите сфери на идентичност 

маже да се характеризира с две биполярни дименсии: наличие или отсъствие на 

изследователска, когнитивно-оценъчна активност по отношение на националната 

принадлежност и степен на обвързаност с нея т.е. степен на национална 

самоопределеност. Тези дименсии позволяват да дефинираме четири различни статуса, 

характеризиращи развитието на  националната идентичност: дифузна национална 

идентичност, мораториум на националната идентичност, предрешена национална 

идентичност и изградена национална идентичност. Освен развитийния аспект на 

националната идентичност изследвахме и трите нейни структурни компонента – 

когнитивен, афективен и поведенчески, а също така и мотивацията за емиграция.  
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Въпросите, които си поставяме във връзка с националната идентичност са 

следните: Доколко самоопределени са българските юноши по отношение на своята 

националната идентичност? Кой от четирите статуса на национална идентичност 

доминира днес при българските юноши? Какви са отношенията между националната, 

идеологическата и интерперсонална идентичност? Кои фактори влияят върху 

формирането на националната идентичност в по-голяма степен: индивидуалните или 

контекстуалните? Доколко е силна националната гордост на българските юноши? 

Съществува ли връзка между структурните и развитийните компоненти на националната 

идентичност? Съществува ли връзка между статуса на психосоциална и национална 

идентичност и мотивацията за емиграция? Кои са статусите на национална идентичност, 

които благоприятствуват  разгръщане на мотивацията за емиграция? На тези въпроси сме 

се опитали да отговорим на базата на резултатите от голямо емпирично изследване на 

статусите и структурата на националната идентичност на 532 български юноши през 

2004г. Това изследване и получените от него резултати са описани в глава четвърта на 

книгата.  

Основните резултати показват, че най-разпространен сред българските юноши 

статус на национална идентичност е мораториумът (63%), следван от дифузията (16%) и 

постигната идентичност (15%). Прави впечатление, че статусът на наложена идентичност 

е учудващо слабо изразен. Само 6% от извадката попадат в този статус, което е в 

противоречие с издигната от нас хипотеза. Националната идентичност е много тясно 

свързана с идеята за родственост и приемственост и ниският процент изследвани лица, 

попаднали в този статус е парадоксален, ако се интерпретира сам по себе си. 

Изследванията на националната идентичност в рамките на възрастовата психология 

показват, че тя има интензивно и динамично развитие, което започва към 5-6 година на 

детето, а към 13 година достига платовиден застой. Това означава, че в юношеската 

възраст формирането на националната идентичност  е напълно завършено. Нашите данни 

сочат, че това съвсем не е така. Разпределението на изследваните лица в статусите на 

национална идентичност показва, че тя продължава своето развитие в юношеска възраст. 

Ключът към разбирането на ниския процент юноши с наложена идентичност, според нас 

отразява възможността на юношите да проблематизират и изследват своята националната 

идентичност. Водещото място на мораториума по отношение на националната 

идентичност вероятно е резултат от опита на юношите да се адаптират не само към 

българския социо-културен контекст, а към глобалните социо-културни процеси. Тези 

процеси задават широките граници на проблема за националната идентичност в 

индивидуален план.  

Важно е да се отбележи, че 30% от юношите, участвували в нашето изследване, са 

проявили когнитивно-оценъчна активност по отношение на своята национална 

принадлежност. Смятаме, че това е важен резултат, който може да бъде разбран само във 

връзка с актуалните социокултурни процеси у нас и в Европа. Възможността за 

формиране на националната идентичност в съответстсвие с гражданския модел 

(европейски модел), чиято основна характеристика е свободния граждански избор, се 

създава едва в последните години във връзка с социалните промени и отварянето на 

България към Европа и света.  

Останалите 70% от българските юноши се отличават с ниската степен на 

когнитивно-оценъчна активност по отношение на националната принадлежност. Това 

навярно отразява спецификата на националната идентичност. Тя е личностна 
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характеристика, която първоначално е идентична с етническата принадлежност и едва при 

определени социални условия се проблематизира и подлага на осъзнат избор.  

В психологическия портрет на българския юноша сме включили и особеностите на 

неговата ценностна система и субективното му психично благополучие. Тези две 

характеристики са тясно свързани с проблема за психосоциалната идентичност. 

Ценностите я характеризират от съдържателна гледна точка, а субективното психичното 

благополучие – от гледна точка на постигнатия баланс между индивида и обществото. 

Формирането на зряла ценностна система е съществена част от процеса на изграждане на 

психосоциална идентичност в юношеска възраст. С други думи, ценностната система е 

основен елемент на стабилната професионална, интерперсонална и идеологическа 

самоопределеност на юношата.  

Основните въпроси, на които се опитахме да дадем отговор в изследването на 

ценностната система, са следните: Кои са най-значимите ценностни категории, дименсии 

и базални интереси на българските юноши? Каква е ценностната йерархия на българските 

юноши? Кои са водещите ценностни категории, които характеризират основните жизнени 

мотивации на юношата? Изменя ли се ценностната система с прехода от средна в горна 

юношеска възраст? Как влияят някои индивидуални променливи като пол, възраст и 

образователното ниво върху структурата на ценностната система? Оказват ли влияние 

върху ценностната система някои социално-контекстуални фактори като обучителна 

програма и местожителство на юношата? Влияе ли статусът на идентичност 

(идеологическа,  интерперсонална и национална) върху ценностите и ценностната 

йерархия на българските юноши? Емпиричното изследване е проведено през 2004 г.  и  

обхваща 532 български юноши на възраст от 16-21 г.  Читателят може да намери в книгата 

отговори на всички тези въпроси в глава пета на настоящата книга.  

Тук ще споменем само основния резултат, който показва, че най-високо в 

ценностната си йерархия българските юноши поставят хедонизма и себенасочеността. С 

други думи, водещите мотивационни принципи в живота на българските юноши са 

свързани с търсенето на удоволствие и стремеж към независимост на мисленето и 

действията. Наличието на тези две категории на върха на ценностната  йерархия напълно 

кореспондира с характеристиките на възрастта и задачите на развитието, пред които са 

изправени юношите. Те са базирани върху  необходимостта от автономизиране от 

родителите, създаване на нови емоционални връзки, експериментиране с нови роли, 

себедоказване и отричане на значимите авторитети.  

Последният щрих от портрета на съвременния български юноша сме се опитали да 

дадем през призмата на субективното психично благополучие. Теоретичните и емпирични 

изследвания на този концепт са описани в глава шеста. Въпросите, които са централни в 

изследването на психично благополучие на български юноши, са следните: Какво е 

субективното психично благополучие на българските юноши, които живеят в ситуация на 

бързи социални промени? Как тези промени се отразяват върху тяхната удовлетвореност 

от живота и степента на чувството им за щастие? Къде се намират българските юноши 

спрямо юношите от други държави по света? Има ли връзка между статуса на 

психосоциална идентичност и субективното психично благополучие? Може ли 

самоопределеността да се разглежда като предпоставка за по-висока удовлетвореност от 

живота и чувство на щастие? Всички тези въпроси са нови за българската психология, а 

последните два - и за съвременната психология. Досега не е известен опит за изследване 

на влиянието на статусите на психосоциална идентичност върху субективното психично 



 

32 

 

благополучие, макар че теоретично връзката между тях се обсъжда. Отговор на тези 

въпроси даваме на базата на резултатите от голямо емпирично изследване на 472 

български юноши, което е изложено в глава седма.  

Основните резултати показват, че почти половината от изследваните юноши се 

самооценяват като щастливи (47%), а една четвърт (25%) - като много щастливи. Като 

неутрални се определят 19%, като нещастни – 7% и като много нещастни – 2%. 

Удоволетвореността от живота като цяло е както следва: изключително удоволетворени са 

5%, удовлетворени - 26%, леко удовлетворени - 35%, неутрални – 7%, леко 

неудовлетворени -7%, неудовлетворени – 18% и изключително неудоволетворени – 2%. 

74% от българските юноши оценяват общото си психично благополучие като 

високо. То не зависи от пола, но е установено влияние на възрастта и образователното 

ниво. Важен резултат от изследването ни, е това, че юношите с определена идентичност са 

по-щастливи, отколкото тези с неопределена идентичност.  

В последната, осма глава на книгата се изправяме срещу най-важния, но все още 

най-малко разработен въпрос. - Можем ли да използваме получените от нас резултати в 

социалната практика? Този въпрос обсъждаме като показваме някои от възможностите за 

използуването на нашите резултати в научната и педагогическата практика, а също така и 

в психологическото консултиране и в програми с превантивна и корективна насоченост.  
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Материали на национална конференция, Варна, 18-27 

4. Байчинска К. и Савова, М. 2005. Статуси на национална идентичност, мотивация 

за емиграция и ценности в юношеска възраст. С. Сборник научни доклада на ІІІ 

национален конгрес по психология, 19-24 

5. Байчинска К. и Савова М. 2005. Статуси и структура на националната 

идентичност в юношеска възраст. Психологични изследвания, 1, 71-88  

6.  Байчинска К. и Стефанова М. 2006. Статуси на психосоциалната идентичност на 

българските юноши. Българско списание по психология, 1, 5-24 

7. Байчинска, К., Гарванова, М., Савова, С. 2006. Изменения в ценностната система 

на български студенти. В: Активност и адаптация на личността в новите социални 

условия (под ред. Григоров), 261-268 

8. Байчинска К. и Савова М. 2006. Изследване на статуса на националната 

идентичност в юношеска възраст. В: Активност и адаптация на личността в новите 

социални условия”, (под ред. Григоров), 137-146 

9. Байчинска К. и Бакрачева М. 2007. Статуси на психосоциална идентичност в 

изследователската, педагогическата и консултативната практика, Психологични 

изследвания, 1, 23-37 
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10. Байчинска К. и Бакрачева М. 2007. Субективно психично благополучие на 

българите в кроскултурна перспектива, Философски алтернативи, 2-3, 32-46 

11. Байчинска К. 2009. Националната идентичност на българските юноши и нейното 

формиране. Психологически изследвания, 2, 33 - 40  

 12. Байчинска К. и Савова, С. 2009. Статуси на национална идентичност и мотиви за 

емиграция на българските юноши. Психологични изследвания, 3, 7-24  

 13. Байчинска К.  2011.  Развива ли се националната идентичност в юношеска 

възраст? В сб. Маринова (ред.) Националната идентичност – съвременен социален 

контекст и етични рамки. С. Фабер,  193-209 

 
Някои от тези публикации са резюмирани по-долу: 

 
Байчинска К. и Стефанова, М. 2003. Статуси на психосоциалната идентичност на 
българските юноши в условията на социални промени.  Списание на БАН,  2, 32-36 

Целта на изследването е да проследи влиянието на социо-културния контекст и 

някои личностовите фактори върху статусите на психосоциална идентичност. Резултатите 

показват 

Статусът мораториум доминира отчетливо (56%), следван от дифузията (20%).  

Статусите предрешена и изградена идентичност са слабо изразени - 13% и 11% 

респективно. Фактът, че половината български юноши са в мораториум (56%) означава, че 

те не са се самоопределили, но са активно заети с ролево експериментиране и търсене на 

идентичността. Силното доминиране на мораториума очертава спецификата на 

адаптацията на юношите към социална ситуация, в която отсъстват стабилни норми и 

ценности. Българските юноши предпочитат да не се самоопределят, а да останат 

“отворени” към социалните промени и активно да експериментират с възможностите, 

които те предоставят.  

Хипотезата за доминиране на неопределените над определените статуси на 

психосоциална идентичност още един път потвърждава влиянието на социално-

икономическия контекст. 76% от българските юноши днес не са се самоопределили срещу 

24%, които са се самоопределили. Този резултат отново може да бъде интерпретиран във 

връзка с по-високата адаптивност на неопределените в сравнение с определените статуси 

на идентичността в конкретните социално-икономически условия в България днес.  

Резултатите потвърждават хипотезата за очаквани различия в честотата на 

отделните статуси при българските юноши и техни американски връстници. 1) два пъти 

по-малко български юноши са с предрешена идентичност; 2) два пъти повече български 

юноши са в мораториум или два пъти повече български юноши са активно заети с 

експериментирането с роли и стандарти; 3) два пъти по-малко български юноши са в 

дифузия. С други думи, два пъти повече американски юноши са “отложили” 

самоопределянето си и избора на цели и ценности; 4) изградената идентичност е по-силно 

изразена при американските отколкото при българските ученици. При студентите не се 

наблюдават значими различия. С други думи, психосоциалната идентичност се изгражда 

при българските юноши с известно закъснение спрямо техните американски връстници.  

 Наличието на значими кроскултурни различия в честотата на статусите на 

идентичност съответства на отбелязаното от други автори влияние на социалния контекст 

върху процеса на изграждане на психосоциалната идентичност и съотношението между 

статусите на идентичността. Социалният контекст не отменя влиянието на възрастта, но 
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действа значително по-силно, като фасилитира адаптивните стратегии в процеса на 

изграждане на психосоциалната идентичност. 

 

Байчинска К. и Стефанова, М. 2004. Субективно психично благополучие в 
съвременната психология, Психологически форум, 3, 10-14 

Целта на статията е да разкрие подходите към изучаване на субективното психично 

благополучие в съвременната психология и да очертае основните фактори, които влияят 

върху него.  

Разкриват се основните изследователски проблеми, свързани със субективното 

психично благополучие в рамките на хуманистичния и индивидуално-диференциалния 

подход. Особено внимание се отделя на определението и компонентите на субективното 

психично благополучие в рамките на последния. Разгледани са когнитивния и афективния 

компонент на субективното психично благополучие и обединяването им в един концепт 

от Диенер.  

Резюмирани са редица изследвания на субективното психично благополучие и на 

индивидуално-личностните фактори, които оказват влияние върху него. Това са пол, 

възраст, индивидуален доход, религиозност, семеен статус, темперамент, екстраверсия и 

невротизъм. Анализират се още изследвания, анализиращи влиянието на социалното 

сравнение и адаптацията към ситуацията върху субективното психично благополучие.  

 

Байчинска К. и Стефанова М. 2004. Субективно психично благополучие на 
българските юноши, Психологически изследвания, 1, 5-19  

Целта на настоящото изследване бе да се изучи влиянието на социо-културния 

контекст и личностните фактори ( пол, възраст, образователно ниво и субективната оценка 

на дохода) върху субективното психично благополучие на българските юноши.  

Хипотезата за очаквано влияние на социо-културния контекст върху равнището на 

субективно психично благополучие на българските юноши се проверява чрез 

кроскултурно сравнение. То показва, че удоволетвореността от живота на българските 

студенти е по-ниска от тази на американските студенти и по-висока от тази на корейските, 

руските и китайските студенти.   

Субективното чувство на щастие на българските юноши се влияе от възрастта и 

образователното ниво.  Юношите на 16-18 г. са по-щастливи от 19-20 годишните. Това не 

съответства на изследванията на западни автори, които не установяват значим ефект на 

възрастта. Тези данни обаче  съответстват на данни на други български автори. Нашето 

обяснение е свързано  със социалния и икономическия контекст, който се изменя при 

прехода от статуса “ученик” към статуса “студент”. При ограничени възможности за 

избор и липса на стабилни перспективи и гаранции за бъдещето, се повишава не само 

нивото на стрес, но и неизбежно намалява и чувството на щастие  и изживяването на 

приятни емоции при студентите. 

Резултатите показват още, че българските юноши, които определят дохода си като 

по-висок от средния, са по-удовлетворени от живота си, изпитват повече позитивни 

афекти, определят се като по-щастливи и са с по-високо субективно психично 

благополучие.  

 



35 
 

Байчинска К. и Бакрачева М. 2007. Субективно психично благополучие на 
българите в кроскултурна перспектива, Философски алтернативи, 2-3, 32-46 

Субективното психично благополучие се разглежда от гледна точка на различни 

концептуални рамки. Проследява се разграничението в подходите, които  изследват 

субективното психично благополучие на индивидуално и на културно ниво от гледна 

точка на универсални фактори или индивидуалните различния. Основен акцент се поставя 

върху проследяване на кроскултурните предиктори на субективното психично 

благополучие и необходимостта от отчитане на комбинацията от фактори, които оказват 

влияние върху удовлетвореността от живота, субективното чувство на щастие и 

позитивните афекти. 

Показано е още, че в двете кроскултурни изследвания, в които България участва до 

2000г., тя нарежда на едно от последните места в Европа по психично благополучие. Сред 

39 европейски страни, тя заема по субективно психично благополучие 34 място; по 

жизнена удовлетвореност - 34 място, а по щастие поделя 33 място с Армения и Литва!   

 

Байчинска К. 2010. Психичното благополучие на българина в европейска 
перспектива. Психологически изследвания, 2, 199-212 

Разгледано е в европейска перспектива психичното благополучие на съвременния 

българин.  Представени са данни от редица кроскултурни изследвания, в които България 

участва преди и след 2000г.  

Обобщението на данните показва, че в сравнение с гражданите на старите и по-

нови членки на ЕС, българинът оценява себе си като по-нещастен и по-неудоволетворен, с 

по-слаба лична реализация и с по-висок песимизъм. Данните показват стабилност за 

периода от 1995 до 2007г. Накратко казано на фона на европейците от други страни, 

българинът оценява себе си като по-слабо психично благополучен.  

Предлагат се някои възможни интерпретации на данните, а също така и насоки за 

повишаване на психичното благополучие на българина. 

 
 
 ПСИХОЛОГИЯ НА ЖЕНСКОТО РАЗВИТИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

 
Байчинска К. 2009. Златното момиче. Пътят към вътрешните съкровища на жената. 
Леге-Артис, 301стр., ISBN 978-954-8311-02-1   
 

Целта на тази монография е да пробуди активното въображение на читателя като го 

фокусира върху българските женски народни приказки. Те крият множество силни 

внушения за процеса на психично развитие на жената. Този процес се разглежда от гледна 

точка на аналитичната психология  на К.Г.Юнг. Според нея целта на женското развитие е 

психичното оцелостяване, формирането на нов психичен център, включващ различни 

части на нейната психика и изгражда женската  неповторимост, независимост и 

цялостност.  

1. Процесът на психичното оцелостяване или индивидуация е разгледан през 

призмата на 5 български женски приказки, които разказват за драматичния път на 

героинята: “Златното момиче”, “Речи, чекръче!”, “Момичето с отсечените ръце”, 
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“Братята-лебеди”  и “Момата, омъжена за змей”. Всяка приказка отразява универсални 

архетипни модели на психично развитие, тя носи също спецификата на националното 

несъзнавано. Анализът на всяка приказка цели да освети не формалната й структура, а 

динамиката на архетиповете, които тя описва. С други думи, той цели да разкрие 

проблемите, с които жената се сблъска и преживява по пътя на своето утвърждаване като 

уникална, независима и цялостна личност. Особено внимание се отделя на психичните 

сили, които оформят живота на жената – нейната тъмна страна (Сянката), нейното мъжко 

начало (Анимуса), нейната женска духовност (мъдрата стара жена) и несъзнавана 

тенденция към цялостност (цялостната личност).  

2. Показано е, че вълшебното огледало на приказките отразява трудния път на 

героинята в страната на колективното несъзнавано, където тя среща  персонажи, които 

въплъщават нейни неосъзнати психични качества и аспекти. Вълшебното огледало е 

магично - в него лявото става дясно, после става едновременно със сега, аз съм някой, а 

той е мен. Това точно отразява психичната динамика на архетиповия свят. От една страна, 

архетиповете могат да бъдат въплътени в множество архетипови образи, а от друга страна, 

те винаги имат две лица – добро и лошо. Кое от тези лица ще видим зависи от 

отношението на съзнанието към вътрешната психична реалност.  

3. Приказките показват, че българинът има висока чувствителност към архетиповия 

свят. Това е обяснено с доминиращата в нашата културна традиция дуалистичната 

представа за света, характерна както за богомилството, така и за българския фолклор. Ето 

защо приказките са метафоричен израз на противоборствуващите сили в психиката на 

българина, където доброто и злото, позитивното и негативното, Богът и Дяволът вървят 

ръка за ръка! Българските женски приказки сякаш ни внушават, че светът на душата е 

изграден от противоположности. Доброто не може да съществува без злото, мъжкото без 

женското, мекотата без жестокостта, смъртта без живота, развитието без повторението, 

единството без отделянето, цялото без частичното. Светът в огледалото е светът на 

несъзнаваното, светът на Сянката. Необходимо е да попаднем в него, за да загубим 

психическата си невинност. Само тогава можем да видим себе си обективно. 

Себепознанието изисква да “влезем” в света на колективното несъзнавано, където скрити 

в тъмното, лежат архетиповете. Само след като сме се срещнали с тях, можем да се 

върнем в човешкия свят с нови прозрения за себе си – по-добри и по-мъдри.  

4. Процесът на женската индивидуация е потапяне във водите на колективното 

несъзнавано и интегриране на основните архетипове – на мъдрата стара жена, сянката, 

анимуса и цялостната личност. Напускането на дома, изпитанията в света на архетиповете 

и завръщането у дома – това е пътят, който води към осъзнаване на женската цялостна 

личност. Внушението, което разгледаните приказки правят е, че приемането на 

страданието и изпитанията, на които ни подлага съдбата, водят до  „смегчаване на 

архетипа” и неговото изменение – той се очовечава и проявява своето позитивно лице, 

своя закрилящ, подкрепящ аспект.   

5. Показано е още, че двата типа приказки – за героинята-жертва и героинята-

спасител, не са противоположни. Във всеки подтип приказки срещаме героиня, която 

отива в “другата” страна, в която оцелява благодарение на своите качества – смирение и 

покорност, хитрост и съобразителност, но също така кураж, воля, решимост. Нейният 

лунен, пасивен, женски аспект се трансформира и се появява слънчевия, активния, 

мъжкия. И обратно. Така приказките описват психичната промяна на героинята, чрез 

която женското и мъжкото, несъзнаваното и съзнаваното, постепенно се свързват и 
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интегрират. Преживяването на цялостната личност, се представя като своеобразен 

кулминационен момент. От психологическа гледна точка това е чудото на просветлението, 

на разширяване на съзнанието, на интегриране на противоположностите – намиране на 

златно сандъче, златни монети,  позлатяване на героинята, женитба, раждането на дете. 

Преживяването на цялостната личност има лечебен и възраждащ ефект върху живота на 

жената, а също и този на всички нейни близки.  

6. Психичната промяна на жената в приказките е описана като път към вътрешните 

съкровища на жената. Нейната начална неосъзнатост й донася беди, но влизайки в 

“другата” страна и извървявайки своя път в нейните пространства, тя изгражда ново 

виждане за света и постига своята цялостност. Там тя се среща със своята тъмна страна, 

своето мъжко начало и  несъзнаваната тенденция към цялостност. Там героинята 

придобива нови способности, развива своята интуиция, въображение, смелост и кураж. 

Научава се да „чува” своя вътрешен глас, да открива своя вътрешен център. Когато сме 

свързани с него, ние, жените, подобно на „златното момиче”, греем и излъчваме чудна 

светлина. Просветлени - ние просветляваме. Обичащи - ние сме обичани. Даряващи - ние 

сме дарени. Светът около нас се променя. Той става цялостен и пълен, защото златното 

момиче живее вътре в нас.  
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