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І. Общо представяне на дисертационния труд, актуалност на темата и 

резултати от изследването. 

Дисертационният труд на проф. д-р Антоанета Русинова-Христова е посветен на 

безспорно актуален проблем от тематичното поле на политическата психология. Тази 

актуалност е още по-изразена, като се има предвид ситуацията у нас - ранният етап на 

демократичното развитие, след период на тоталитарно общество. България се сблъсква 

с глобални икономически и политически проблеми, предизвикателства и интереси, на 

фона на носталгия у част от населението по отминалото време и все още висок процент 

на бедност сред населението. Това предопределя лутане на нацията като цяло в 

търсенето на политически ориентири и посоки, като „играчите“ на политическата сцена 

често използват това състояние за извличане на политически дивиденти, чрез прилагане 

на манипулативни практики и подходи. На фона на тези политически и социални 

реалности, целта „…да се очертаят психологичните процеси и съвременното знание за 

тях, които са в основата на проблемите, затрудняващи демократичното развитие.“ (с. 6) 

изглежда както амбициозна, така и даваща надежда за системно и задълбочено 

осмисляне на обществените процеси и намиране на „брод“ в тресавището от 

неразрешените научни и приложни проблеми. 

Постигането на целта на дисертационната разработка, оригинално и логически 

преминава през три стъпки. Първата е свързана с изясняване на проблемите по пътя на 

демокрацията (В първа глава „Проблеми по пътя на демокрацията“). Втората стъпка е 

свързана с търсенето на подходите за справяне с тези проблеми (Втора глава „А сега 

накъде? Въпрос на подход…“. На основата на анализите в първите две глави, 

естествено идва третата стъпка – синтезиране на основните теми и операционализиране 

на знанията и уменията потребни на гражданите за целите на актуализацията на 

демокрацията (Трета глава „Теми от социалнопсихологическото знание, от значение за 

гражданското поведение по пътя към актуализираната демокрация). 

Убедително, чрез използване на резултати от широк набор от емпирични 

изследвания - както на други автори, така и собствени изследвания в българска 

културна среда, са изяснени основните „подводни камъни“ по пътя към демокрацията и 

нейното функциониране и техните детерминанти. 

Приемам като особено важна постановката за справедливостта като преживяване 

и влияние на това преживяване върху гражданското поведение на хората. 

„Преживяването“ е централна категория в психологията. Разбирането й като 

непрекъснато схващане на собственото съществуване и съотнасяне на това 



съществуване към фрагментите от света, в т.ч. и политическата активност и резултатите 

от нея, са база за преход към друг тип анализ на поведението на гражданите свързано с 

решенията на правителствата в демократичните общества. Рационалният подход за 

анализ на проблемите и възприемане на резултатите от действията на правителствата е 

очевидно, че не върши работа. Възприятията на хората и техните преживявания не са 

линейни и свързани единствено с отчитането на ползи и загуби. Преживяването е 

сложна система, която зависи от предходния опит на гражданите, личностната им 

структура, актуалното им психично състояние, нагласите (в които се вплитат 

културалните значения) и очакванията за бъдещето. Преживяването за справедливост 

по отношение на функционирането на обществото има отношение към мотивацията на 

гражданите за участие в политическия процес. Психологическите теории обясняват по-

добре гражданското поведение, сравнено с най-често използвания икономически 

подход и това брилянтно е показано в дисертационния труд.  

Или „…гражданите оценяват политическите действия или резултати чрез 

определянето им на честни или нечестни, т.е. гражданите правят нормативни изводи, а 

не се фокусират толкова върху личната изгода или загуба.“ (с. 21). В такъв смисъл 

корупцията е една от централните заплахи за демокрацията и благополучието на 

хората. 

 Проф. д-р А. Русинова-Христова убедително показва ролята на компетентността 

на хората относно демократичните норми и ценности върху гражданското им 

поведение и политическото им участие. Хората не се раждат безразлични или 

пристрастни към политиката. Те стават безразлични или пристрастни през опита 

натрупан в рамките на политическата им социализация. Именно чрез неглижиране на 

гражданското образование и развитието на критичното мислене, образователната 

система и медиите спомагат за деполитизиране на хората посредством отказа от грижа 

за създаване на познавателни ориентири и умения за разпознаване на рисковите 

фактори за демокрацията. А това е ключова заплаха за самата демокрация. Затова е 

важна грижата за гражданското образование на хората, за тяхната политическа 

социализация, подобряване на политическата култура в обществото, развитието на 

критичното мислене сред гражданите и компетенциите за взаимодействие с другите и 

адекватна комуникация по общи проблеми свързани с обществото.  

Демокрацията като идеал, според който хората са ангажирани в процеса на 

вземането на решения за тяхното бъдеще, се е наложила в голяма част от света. 

Развитието обаче на демокрацията и функционирането й предполага граждани, които 



имат ясна социална идентичност, добре схващат и разбират политическите различия и 

проявяват толерантност към идеите на другите, в състояние са от морални позиции да 

демонстрират гражданско поведение и политическа активност, схващат ролята на 

избирателната активност за функционирането на демокрацията и специфичната роля на 

медиите в демократичното общество. Това обаче е набор от компетентности, които са 

свързани с гражданското функциониране на хората и няма как да се оставят да бъдат 

формирани от случайността. Моделът предложен от проф. А. Русинова-Христова в тази 

връзка е дълбоко осмислен, системен и предлага решение за това „какво да се прави!“ 

Разработените в дисертационния труд на проф. д-р Антоанета Русинова-

Христова идеи и модел за гражданско образование са широко представени в редица 

публикации у нас и в чужбина. Забелязаните цитирания по тях показват важността на 

идеите, ролята на автора им за тяхното научно осмисляне и признанието за значимостта 

на получените резултати.  

 

ІІ. Научни и научно-приложни приноси: 

Дисертационното изследване на проф. д-р Антоанета Русинова-Христова 

безспорно съдържа теоретични анализи и обобщения, както и решения по значим 

научен и приложен проблем, които представлява значителен и оригинален принос в 

науката и може, с приложение на предложения модел за гражданско образование в 

социалната практика, да се повлияе положително върху гражданското поведение, 

политическата активност, особено на младите хора и устойчивото развитие на 

обществото.  

Сред най-съществените научни и научно-приложни приноси свързани с 

дисертационното изследване, без претенция за изчерпателност, са следните: 

1. На основата на водещи обяснителни модели в психологията и анализ на 

резултати от собствени емпирични изследвания са интерпретирани актуални 

политически процеси и проблеми, като са изяснени основни социални и 

личностни явления отнесени към гражданското поведение, разкрити са 

рискове и заплахи за демократичния процес и основните детерминанти за 

тяхното пораждане. 

2. Направен е задълбочен анализ и е представена същността на политическата 

социализация, факторите които имат отношение към нея и ролята и за 

формирането на политическа култура у хората и по-изразената им 

гражданска ангажираност. Обоснована в тази връзка е ролята и мястото на 



гражданското образование, което се базира на хуманистичния подход, 

развитието на критичното мислене и компетентности за приемане и 

изразяване на позиции. 

3. Разработен е цялостен нов модел за гражданско образование, които е 

съобразен с актуалните проблеми на демократичното развитие и подходите 

за тяхното решение. 

 

ІІІ. Заключение 

Представената   дисертация   е   цялостно и актуално   изследване  в  значима   

област от познанието за човека и социалната практика. Научните приноси са от 

теоретичен и приложно-практичен характер. Това ми дава основание с пълна убеденост 

да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за 

присъждането на проф. д-р Антоанета Русинова-Христова на научната степен „Доктор 

на науките“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2 Психология. 
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