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          Вх. № 83 – ЧР – 12/21.02.2012 г. 

 

      

С Т А Н О В И Щ Е 

         

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

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

психологичното измерване”, департамент Психология при Института за изследване на 

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

Закона за развитието на академичния състав в Република България 

 

 Кандидат: ЕРГЮЛ ТАИР РЕДЖЕБ, доктор по психология, гл. асистент при 

ИИНЧ – БАН 

 

 Изготвил становището: Доц. д-р РУМЯНА БОЖИНОВА,  

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

30 56; личен 0889 258 442 

   

 Ергюл Таир е единствен кандидат за обявения от ИИНЧ конкурс за доцент при 

секция „Психология на личността и методология на психологичното изследване”  в 

Института за изследване на населението  и човека – БАН. 

 Таир работи в психологичното звено при БАН от 2001 година, където 

първоначално постъпва като докторант по психология на личността. От 2006 година до  

настоящия момент тя е научен сътрудник  ІІ - І степен (понастоящем главен асистент). 

Прекият стаж на кандидатката по месторабота и по темата на конкурса е 10 години. 

 За настоящия конкурс кандидатката е представила общо 28 публикации. Те 

включват 2 монографии – 1 самостоятелна и 1 в съавторство; 26 статии, от които 12 

самостоятелни и 14 в съавторство, 5 от статиите са публикувани на английски език. 

Кандидатката има и 26 участия на конференции и конгреси. 

 Научноизследователската дейност е основния професионален ангажимент на 

кандидатката, но  заедно с това през последните четири години тя има  преподавателска 

дейност в СУ. Положителна страна в професионалното развитие на Таи е и  участието й 

в три международни проекта. 

 Публикациите на Таир са по тематиката на обявения конкурс. Те третират  

проблеми на психология на личността в аспекта на виртуалната реалност и в аспекта на 
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субективното благополучие. Приложените разработки свидетелстват за амбицията на 

автора към комплексен и задълбочен анализ на изучаваните феномени.  

 Резултатите от научно-изслдователската работа на Таир са обобщени в две 

монографии, на базата, на които могат да бъдат проследени нейните научни приноси.   

От първостепенно значение е самостоятелната й монографията  «Лицата на щастието. 

Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие». 

Тя очертава следните съществени закономерности:  

-   Потвърдени са доказателствата, че личностните особености са значимо 

свързани със субективното благополучие, с равнището на неговата изразеност. 

-    Разкрити са съществни детерминанти на субективното благополучие в труда. 

Предоствянето на контрол в работата и подкрепящия организационен климат 

повишават значително позитивните афекти и удовлетвореността от труда като 

цяло. Личностните особености имат второстепенна роля в този проццес. 

-   Доказано е, че субективното и професионалното благополучие са определящи 

за психичното здраве на личността.  

-    Установено е, че междукултурните различия в субективното благополучие са 

сложно детерминирани. Определено значение обаче имат целите, които отделната 

култура очертава пред индивида, пътищата и средствата, които осигурява за 

постигането им. 

-    Адаптирани са методи за изследвания на различни аспекти на благополучието:  

Метод на Уорън за ефективно професионално благополучие и психичното здраве; 

Въпросник на Динер за психосоциално благополучие. Адаптирани са  също 

въпросник на Рииф и Сингер за позитивни взаимоотношения и въпросник на Рокс 

и колеги за идентификация на групата. 

 Втората от представените монографии «Обективни и субективни измерения на 

медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия», която е в 

съавторство, от своя страна също свидетелства за определени изследователски 

приноси, както следва: 

 - Доказва се, че индивидуалните особености са централна регулативна инстанция 

при връзката на човека с медийната реалност, подобно на връзката му с актуалната 

реалност. Това е разкрито по отношение на всички медийни въздействия. 

 - Установени са обективно съществуващите тематични доминанти в медийното 

пространство (криминални прояви, инциденти, политика, негативни събития), като е  

очертана модериращата роля на индивидуалните особености при тяхното възприемане. 
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 - Разкрити са съществени закономерности при индивидуалната интерпретация на 

медийно излъчваното насилие, свързава с възрастови и полови особености, а също с 

личностни особености ката «склонност към агресия» и «търсене на преживявания». 

 -  Очертан е психологичният отговор към  негативна медийна информация за 

бедствия, инциденти, негативни социални събития в зависимост от личносната 

тревожност, негативистичните очаквания и оптимизма. 

 -  Разкрити са прилаганите от децата индивидуални стратеги за справяне с 

медийнопровокирани негативни преживявания, варирани в зависиммост от възрастта.  

 -   Сумарният ефект от медийно изобразяваната реалност е  открит в субективната 

представа за актуалната реалност. Установено е наличието на синхрон между 

възприемането на медийната и актуалната реалност, и при двете доминирано от 

престъпност и агресия. 

 -  Очертани са възможности за превенция на медийните въздействия, 

провокиращи агресия и стресови преживявания у децата. 

 Публикации извън двете монографии доказват наличието на междукултурни 

различия (САЩ – България) при възприемането на документални медийни материали 

за трафика на хора. 

 В по-общ план заслужава да се подчертае, че научно-изследователската работа на 

Е.Таир е фокусирана върху актуални за науката и социалната практика проблеми. При 

тяхната разработка тя е показала висока професионална компетентност. 

  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Единственият кандидат в конкурса за доцент по специалност обща 

психология (психология на личността) при Института за изследване на 

населението и човека – БАН, Ергюл Таир, според представените трудове,  

професионална активност и развитие е сериозен, висококомпетентен изследовател 

с видими научни постижения в областта на психологията. Обемът на нейната 

продукция е напълно достатъчен и с определена научна стойност. Всичко това ми 

дава основание с убеденост да препоръчам избора й за академичната длъжност 

„доцент”.  

 

 18. 02. 2012 г.     Изготвил становището: 

        (Доц. д-р Румяна Божинова) 
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