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Р Е Ц Е Н З И Я 
от професор д.пс.н. Георги Стоянов Карастоянов, Военна 

академия „Г. С. Раковски“ 

за дисертационния труд на проф. д-р Антоанета Русинова-

Христова на тема „ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ 

И РЕШЕНИЯ. Психологията в помощ на гражданското 

образование“ 

представен за присъждане на научната степен  „доктор на 

науките” , в област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, в професионално направление 3.2. Психология 

(Политическа психология) 
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Рецензията е възложена съгласно Протокол № 1 от 5 декември 2022 г. от 

заседанието на Научно жури, назначено с Решение на НС на ИИНЧ-БАН от 21.11.2022 

г. и Заповед № РД-6-456а/28.11.2022 г. на Директора на ИИНЧ, и е съобразена с 

Изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото приложение , както и с Правилата за работа на научните 

журита ИИНЧ – БАН по процедури за защита на дисертации за придобиване на 

образователна и научна степен “доктор”  и научната степен „доктор на науките“  

За разработване на рецензията ми бяха предоставени по един екземпляр от 

дисертационния труд и автореферата, както и електронни копия на необходимите 

документи изискващи се за участие в процедурата.  

Представения за рецензиране текст  се фокусира върху значим изследователски 

проблем, чието решаване има проекции върху общественото развитие на държавата ни. 

Направен е задълбочен социално- психологически анализ на основните проблеми пред 

които българското общество се изправя през последните 30 години и се предлагат 

възможни решения. Доколкото ми е известно в България психологическо изследване от 

такъв мащаб и задълбоченост не е правено. Темата на дисертационния труд 

съответства на основното съдържание на разработката.  

Структурата и обемът на представения ми за рецензия дисертационен труд за 

присъждане на научната степен „доктор на науките” отговарят на най- добрите 

изследователски практики в областта на психологията. Дисертационното изследване е 

представено на 202 страници, от които на 17 страници са представени цитираните 

литературните източници, които са 274, от тях 12 на кирилица, включващи както 

класически трудове, така и съвременни изследвания по проблема. Текста е онагледен 

чрез 3 таблици и 2 фигури, 4 графики.  

В структурно отношение дисертационния труд се състои от увод, три глави, 

заключение и използвана литература. 

В увода е представена мотивацията на автора и актуалността на изследваната 

проблематика. В първа глава се прави анализ на психологичните процеси и 

съвременното знание за тях, които са свързани с проблемите, затрудняващи 

демократичното развитие на гражданското общество в България и рушащи доверието в 

политическия живот, като се акцентира на осем най- важни. Прави впечатление 
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концептуалния анализ на процесите на основа на задълбочения литературен обзор,  

собствени емпирични изследвания и мета анализ чужди изследвания. На основата на 

така направения психологически анализ на политическите процеси,  във втора глава се 

обосновава образоването на гражданското общество, като основен инструмент за 

разрешаването им. Образование не само като предаване на знания, но и като  развитие 

на умения за идентифициране на проблеми и възможни решения с акцент върху четири 

логически свързани приоритета - познаването на процесите на политическа 

социализация и  контекста в който се случва, прилагане на хуманистичен подход при 

формиране на нагласи към/ и вярвания за политиката и критично мислене. В трета 

глава се предлагат конкретни стъпки за приложението на тези политики чрез 

предложени шест конкретни теми за образоване на гражданското общество развити 

съдържателно. Психологическия подход към очевидно разделящи обществото ни теми 

от гледна точка на възприятията и вярванията за тях като справедливост, морал, 

социалната идентичност, групови стереотипи,  политическа толерантност, свобода на 

медии позволява излизане извън рамките простото политизиране на нещата, създава 

реална възможност за развитие на политическата култура на българите и ускоряване на 

демократичния процес у нас. 

Детайлното познаване и разбиране на изследвания проблем се вижда ясно от 

богата библиографична справка към дисертацията, включваща  както влиятелни 

класически трудове, така и множество публикации от последните няколко години, на 

български и английски език, Заслужава да се отбележи изключителната коректност, 

която професор д-р Антоанета Христова е проявила при цитирането на използваните 

литературни източници. 

Резултатите от изследванията по темата на дисертацията са коректно 

представени пред научната общност след заемане на академичната длъжност  

„професор“ с 21 научни публикации, представляващи публикувани доклади от 

международни и национални научни конференции, статии в научни списания, 

включително присъстващи в авторитетни научни бази данни на CEEOL, ERIH PLUS и 

Scopus. Те покриват напълно минималните национални изисквания за научната  степен 

„доктор на науките“ в съответствие с нормативните документи. Високо оценявам 

факта, че дисертационния труд е издаден като монография и достъпен за критичния 

поглед на научната общност и всички интересуващи се от изследвания проблем, което 

всъщност е и смисъла от работата на изследователя психолог. 
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 Критичния анализ на представения за рецензиране текст, представените 

публикации свързани с дисертационния труд , както и публичните изяви на автора в 

научни форуми и средствата за масова информация, водят до заключението, че 

изследванията по дисертацията са лично дело на кандидата. 

Авторефератът към дисертационния труд отразява точно и вярно най- 

съществените и основни части от съдържанието на дисертацията, приносите на 

дисертационния труд и напълно изпълнява функциите си съгласно Закона за развитие 

на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане. 

Не установих нарушения на академичната етика, некоректно цитиране или 

плагиатство в представения за рецензиране дисертационен труд. 

Нямам съществени критични бележки към текста. 

Научните приноси на представения текст са безспорни, не ми е известно да е 

представяно друго такова задълбочено, теоретично и емпирично аргументирано 

научно изследване- социално психологически прочит на това какво се е случило през 

последните години в обществото ни, както и предлагане  възможни научно- 

обосновани решения за развитие. Направените изводи и обобщения са оригинални 

авторски приноси и са солидно научно аргументирани. Приемам приносите по начина 

по който автора ги е формулирал като бих ги обобщил като приложение на 

постиженията не само на политическата , но и на психологията като наука в служба на 

обществото- анализ на това което се е случило , случва се и в момента и възможни 

решения за развитие на демократичния процес чрез приложим модел на гражданско 

образование. 

Освен строго научните приноси бих искал да изтъкна и още няколко 

достойнства на рецензирания труд свързани с неговата практическа приложност и 

полза за обществото. 

За мен образователния принос дисертационния труд, издаден и като 

монография, е безспорен – текста може да бъде ползван като актуален учебник по 

политическа психология, отчитайки че повечето подобни текстове са или 

политологични или психологични или пък са текстове изследващи други култури.  В 

конкретния случай методите на социалната психология са използвани изключително 

прецизно, като се отчитат и свързаните аспекти с други науки - философия, 

политология, културология, икономика. 
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Като важен принос на текста оценявам стила на писане, без по никакъв начин да 

се игнорира научността, текста е написан на сравнително достъпен език и може да бъде 

разбран от образования читател.  В крайна сметка това е смисъла на научното 

психологическо знание, да бъде достъпно за колкото е възможно повече ползватели.   

Посочените три приносни момента могат да бъдат обобщени от гледна точка на 

смисъла на науката – ползата и за обществото. Считам, че представения текст дава 

научно обосновани възможни отговори от социално психологическа гледна точка 

какво се е случило с политическото мислене на българина през последните 30 години, 

и възможен вариант как проблемите, които автора е приоритизирал , като най- важни, 

да бъдат решени. Това е и  покана за един дебат към обществото как да вървим напред.  

Считам, че текста не само че провокира този дебат , но и подготвя участниците за този 

дебат, образова ги. Всъщност един от проблемите на нашето общество е, и не само на 

гражданското общество, но и на занимаващите се професионално с политика,  че често 

не им достигат научни, социално психологически знания, и като резултат често се 

вземат ситуативни решения, които са обосновани от личния опит или са взети наготово 

като модели от други общества, които обаче приложени в българското общество са 

неефективни. Това добре се илюстрира от реакциите и на гражданското общество и на 

политическия елит в ситуации на криза, каквато беше придизвикана от Ковид 

пандемията. 

Считам, че дисертационният труд съдържа научните и научно-приложни 

резултати за които автора претендира, които представляват оригинални приноси с 

научен и приложен характер, които обогатяват съществуващите научни знания в 

областта на социалната и в частност политическата психология. Представеният 

дисертационен труд показва, че професор Антоанета Русинова - Христова притежава 

задълбочени теоретични знания в областта на политическата психология  и 

компетентност за анализ на реални проблеми, обосноваване на политики за 

управлението им и приоритети при реализирането им, както и генериране на конкретни 

стъпки за действие, с което се прави важната стъпка от чиста наука към приложението 

и в полза на обществото. 
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Заключение 

Считам, че рецензирания дисертационен труд за придобиване на научната 

степен „доктор на науките“ съдържа теоретични обобщения и решения на важни 

научни и обществени проблеми, които съответстват на съвременните постижения на 

психологията и представляват оригинален принос в науката, с което  покрива 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото приложение , както и Правилата за работа на научните журита 

ИИНЧ – БАН по процедури за защита на дисертации за придобиване на образователна 

и научна степен “доктор”  и научната степен „доктор на науките“. Въз основа на 

положителните ми оценки за дисертационното изследване, и посочените безспорни 

научни и приложни приноси, убедено предлагам на уважаемите членове на научното 

жури да гласуват проф. д-р Антоанета Русинова-Христова представила дисертационен 

труд на тема  ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ. 

Психологията в помощ на гражданското образование“ да придобие научната степен 

„доктор на науките” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки,  професионално направление 3.2. Психология (Политическа психология). 

 

 

София, 04.01. 2023 г.   

Проф. Г. Карастоянов д.пс.н   


