
Становище 

от проф. дпн Румен Иванов Стаматов – 

Варненски свободен  университет „Черноризец Храбър” 

на дисертационен труд за присъждане на научната степен 

„Доктор на науките” 

 

в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.2. Психология 

автор Антоанета Русинова-Христова 

тема: „ Пътят към демокрация – проблеми и решения. 

 Психологията в помощ на гражданското образование “ 

1.Общо описание на представените материали 

По избор на научното жури съм определен за негов член по процедурата за 

защита на дисертационен труд на тема „Психологията в помощ на 

гражданското образование“ за придобиване на научна степен „доктор“ в 

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

професионално направление 3.2. Психология,. Автор на дисертационния труд 

е проф.  Антоанета Русинова-Христова – БАН, ИНСТИТУТ ЗА 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА,  ДЕПАРТАМЕНТ 

ПСИХОЛОГИЯ.  Представеният от Антоанета Русинова-Христова комплект 

материали е в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

приложението му  и Правилника за развитие на академичния състав  на БАН.  

Включва дисертационен труд, автореферат,  приложени публикации и 

справки за академичната кариера на проф. Антоанета Русинова-Христова 

 

2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените 

цели и задачи. 

Поставена в полето на публичния живот и политическите процеси 

темата придобива особена актуалност, доколкото издава загриженост за 

утвърждаване на демократичните устои както и за пътищата по които е 

възможно да се случи това, но от позицията на психологическия критичен 



прочит. Идеята за обвързване на гражданската позиция и идентичност с 

гражданското образование като възможност за преосмисляне на 

политическите процеси и активното ангажиране с тези процеси е 

предизвикателна и евристична.  

Това което бих искал да отбележа по отношение на актуалността не е 

само темата за присъствието в политическия живот и утвърждаването на 

демократицията чрез активното участие на всички, както и последствията от 

завръщането към тоталитарните форми на управление, но и начина, по който 

се подхожда към конструирането на идеята за гражданското образование. 

Очертания мета-подход, в който основните тематични области на едно 

бъдещо гражданско образование са зададени от задълбочения анализ на 

проблемите в политическия и обществен живот, въпреки рисковете, 

доколкото напуска полето на емпиричните изследвания, очертава и нови 

възможности в конструирането на една по-различна програма, която може да 

отговори на съществуващите предизвикателства. 

 

3. Познаване на проблема 

В опита да очертае тематичните полета на гражданскато образование 

А. Христова насочва критичните анализи върху политическата ситуация и 

политическите процеси, които генерират различни проблеми обединени 

около недоверието, отчуждението, непрекъснатите противопоставяния и 

неудовлетворености, както и едно песимистично отношение към 

обществения и политическия живот и възможностите на управляващите да 

осигурят благоденствие и един по-добър живот. Залозите на недоверието, 

отчуждението и одтеглянето от политическия живот, както и всеки да заяви 

своята позиция чрез правото да упражнява своя глас са огромни, както 

показват анализите в дисертационото изследване и това повдига въпроса за 

възможностите към  една радикална промяна в мисленето, поведението, 

позициите и идентичността и още по настойчиво за пътищата по които това 

би могло да бъде постигнато. Вместо да следва установената традиция да се 

проследят достиженията в гражданското образование, макар и с не много 

дълга история, Антоанета Христова тръгва по един по-различен път, като 

конструира модела на гражданското образование чрез определени 

конструкти, извлечени от обстойните анализи на политическия живот и 



управление. По този начин е очертан и базисният пласт на граждансокото  

образование. Предложеният модел на гражданското образование бих могъл 

да обознача като мета-модел, в които са зададе основни тематични полета, 

което прави самия модел отворен за различни конкретизации и бъдещи 

изследвания, които биха удостоверили емпиричната валидност на ефектите 

от неговото използване. Вече по-конкретно моделът очертава три основни 

компонента, които трябва да съдържа това образование: запознаване с 

проблемите на развитие на обществото и демокрацията, преосмисляне на 

подходите на  преподаване от психологическа перспектива с една 

отправеност към  хуманистични подход и предоставяне на възможни 

решения на очертаните проблеми чрез осигуряване на знания за основните 

поняктия и процеси на общественото влияние и управление. 

Бих искал да отбележа че анализите в трите части от дисертацията  са 

изключително задълбочени, което придава кохерентност на изследването, в 

която ясно се открива авторовата позиция. 

 

4. Методика на изследването 

Изследването е теоретично, в което чрез критичен прочит на 

съществуващите изследвания и теории както и на собствени емпирични 

изследвания е направен опит да се изгради модел на гражданското 

образование и да се представи обстоен анализ на съвременните политически 

процеси. 

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд  

Дисертационният труд е с обем 205 страници в основния текст, който 

включва 63 таблици и  10 фигури. Структурата включва увод като въведение 

в изследователската тема, три  глави, изводи и препоръки за практиката, 

заключение,  литература и приложения. Библиографията е със 293  заглавия, 

от които 279   на    английски език и 14 на български език. Самото изследване 

е структурирано в три части, всяко от която представя анализи на отделните 

аспекти от политическия живот и политическите процеси с ясна отправеност 

към възможностите на гражданското образование за едно политическо 

съзряване и реално участие в публичния живот. 



 

6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Приносите  на Антоанета Русинова-Христова са съдържателно 

обобщени и отговарят на проведеното изследване. Като цяло бих искал да  

отбележа  следните положителни моменти: 

-представен е задълбочен анализ от позицията на политическата 

психология, подкрепен с емпирични позовавания на политическите процеси в 

страната; 

-представени са научно обосновани възможности за излизане от 

кризисните ситуации и приоритизиране на проблемите, които би трябвало да 

бъдат решени, както и създаване на пространство за дебати относно 

пътищата за това постигане; 

-създаден е триструктурен модел за изграждане на програми по 

гражданско образование, включващ актуални проблеми на демократичното 

развитие, подходи на преподаване и теми, даващи решения; 

-представен е нов подход  към  гражданското образование, очертаващ 

евристични възможности за изграждане на програми, обвързани с актуални 

проблеми в демократичния процес; 

-очертана е значимостта на интегрирането  на политическата 

психология в анализа на съвремения демократичен процес в контекста на 

гражданското образование. 

Това ми дава основание да отбележа, че изследването има приноси в 

разбирането на демократичния процес, на съпътстващите разочарования, но и 

на надеждата в неговото отстояване, която намира конкретен израз в 

изграждането на гражданско образование от различен тип, в които се 

интегрират идеите на хуманистичната психология с идеите на социалната и 

политическата психология.  

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 



Публикациите на темата на дисертационния труд са под формата на 

статии и монография и отговарят на изискванията.  

9. Автореферат 

Авторефератът съдържа основните идеи в дисертационния труд, 

резултатите и техния анализ. Считам, че е адекватен на дисертационния труд 

и обективно отразява теоретичните анализи и основните резултати, 

представени в съдържанието на изследването. 

10. Препоръки за бъдещо използване  

Завършвайки прочита на представените текстове и особено на 

описанията на съдържателните пластове на гражданското образование 

представени във формата на „носещи колони“ би било интересно да се 

очертае влиянието  на моралната психология, доколко темите за моралната 

идентичност, за другостта, за добродетелите, се вплитат в справедливостта и 

отговорността за другите. Бих си позволил да обърна внимание на 

проследяване на тази възможност при концептуализирането на гражданското 

образование 

Заключение 

Дисертационният труд показва, че Антоанета Русинова-Христова, 

притежава задълбочени познания по темата. Смятам, че отговоря на 

условията и реда за присъждане на научната степен „доктор“ по Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, ППЗРАС, 

Правилника за развитие на академичния състав на БАН. След изтъкнатите 

аргументи, както и на цялостната положителна оценка за извършеното 

дисертационно изследване, предлагам на научното жури да гласува 

положително и да присъди степента „доктор на науките“ на Антоанета 

Русинова-Христова, за което давам и своя утвърдителен вот. 

 

 

 

30 12 2022 г.                                               Изготвил становището: 

      /проф. Румен Стаматов/ 

 


