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С Т А Н О В И Щ Е 
от проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев  

 
на дисертационен труд за присъждане на  научната степен „доктор на 

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

науки“,  професионално направление  3.2.„Психология” 

 Автор: Антоанета Георгиева Русинова – Христова 

 Тема: „Пътят към демокрация – проблеми и решения. Психологията в 

помощ на гражданското образование“ 

 

1.  Общо впечатление от дисертационния труд   

Още при първото запознаване с дисертационния труд на проф. Антоанета 

Христова се откроява неговата значимост и актуалност. Тази актуалност се 

проявява не толкова в конкретните политически мнения и оценки, а в 

изработването на цялостна психологически обоснована технология за анализ и 

оценка на политичските реалности в демократична политическа среда. В частност – 

как в съвременните демократично устроени общества огромни общности от 

избиратели да се възползват разумно, активно и отговорно от своите права на 

граждани. Както историята, така и съвременността демонстрират немалко 

смущаващи примери как в демократично устроени общества избирателите масово 

дават своето доверие на крайно неподходящи личности и политически клики и ги 

изпращат на високи позиции в управленските структури. 

2. Значимост и убедителност на  получените резултати, изводите и 

научните приноси 

Една амбициозна и мащабна цел и нейната реализация изискват специфичен 

изследователски опит и компетентност, каквито авторката несъмнено притежава. 

Проф. Ант. Христова е политически психолог-анализатор, който следи и анализира 

политическите събития в нашата страна десетилетия. Това непосредствено 

проследяване и анализ отблизо се проявява като изследователски метод, който 

психолозите означават като „качествен“ и така се подчертава прекия контакт с 

изследвания обект и оценяването му в цялостен психологически и социален 

контекст. По този начин теоретичните анализи в дисертационната работа се оказват 
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осмислени от собствената позиция на авторката, което подкрепя нейните резултати 

и изводи и прави по-убедителни приносите. 

3. Оценка на научните трудове по темата на дисертацията 

Авторът представя списък от 24 научни публикации по дисертационната тема, 

като всички са в сериозни научни списания и сборници: 7 самостоятелни, а в 9 от 

съавторските Ант. Христова е първият автор; 9 са на чужд език. Забелязани са 24 

цитирания на 10 от публикациите. Може да се заключи, че са покрити 

необходимите наукометрични показатели според минималните национални научни 

изисквания за придвижване процедурата по защита на дисертационния труд.  

Задълбоченият теоретичен анализ на пътят към демокрацията е съчетан с 

разработването на теоретико-приложен модел за технологизацията на теоретичните 

концепции, които да се положат в основата на гражданското образование в 

училище. Подобна компрексна теоретико-приложна разработка за цялостен модел 

за гражданско образование в училище навярно няма предшественик (и то не само у 

нас), което е водещият научно-приложен принос на дисертацията.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертацията съдържа мащабно теоретико-приложно изследване, посветено на 

социално значим и слабо изследван проблем в политическата психология. 

Теоретичните анализи и изводите имат пряк излаз в социално-образователната 

практика – положени са в основата на цялостен и оригинален триструктурен модел 

за гражданско образование в училище, създаващ умения за интерпретиране на 

актуалните политически процеси през призмата на политическата психология. 

Налице са всички основания дисертацията да бъде оценена положително, 

поради което  предлагам на членовете на уважаемото Научно жури да 

гласуват за присъждането на научната степен „Доктор на психологическите 

науки“ на Антоанета Русинова Христова. 
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Гр. Пловдив                     /Проф. д.пс.н. Веселин Василев/  

 


