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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. Антоанета Христова 

Институт за изследване на населението и човека - БАН 

Становището е част от процедурата на конкурс за професор по обща психология, 
обявен от Института за изследване на населението и човека- БАН (професионално 
направление 3.2. Психология) и  в ДВ бр. 66 от 26.07.2013г.  

В горепосочения конкурс участва един кандидат – доц. д-р Румяна Божинова от 
секция Психология на личността и методология на психологичното измерване на 
департамента по психология на ИИНЧ. От 2000 г. тя е доцент в Института по 
психология към БАН.  През този период заема функциите на научен секретар, 
председател на научния съвет, завеждащ секция Психология на личността и 
методология на психологичното измерване, завеждащ департамента по психология на 
ИИНЧ. Била е член на специализирания научен съвет по психология при ВАК, член на 
експертната комисия при СЕМ, експерт е в асоциация Родители и Гражданска 
асоциация за обществена телевизия. Доцент Божинова има преподавателска дейност. 
Води курсове по вземане на решения – психологична теория и психология на 
личността. Ръководител е на осем докторанта.   

В рамките на конкурса кандидата се представя с 56 публикации, направени след 
хабилитацията си. 2 от тях са монографии в съавторство, 54 са статии в списания и 
сборници от научни форуми, 38 от статиите са в съавторство и 10 са в международни 
списания или в сборници от международни конференции. Публикациите могат да се 
организират в три тематични направления с тежест върху първите две: І. Индивидът 
във връзка с виртуалната среда;  ІІ. Личностни особености и професионална реализация 
на индивида и ІІІ. Индивидът в аспекта на актуални социалнопсихологични проблеми.  

В рамките на първата тематична област се открояват две монографии в съавторство. 
Първата е Божинова Р., Таир Е. (2011) Обективни и субективни измерения на 

медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. София, 

Изд. бгкнига@, 247с., ISBN 978-954-8628-20-4. Монографията поставя в центъра на 
вниманието  12 емпирични изследвания,  които правят опит да изяснят модериращата 
функция на индивидуалните особености по отношение на възприемането на медийното 
съдържание и поведенческите ефекти, с които то е свързано. Представяният труд има за 
цел да анализира субективната интерпретация на медийната среда. Водещо място заема 
темата насилие. Съответните емпирични изследвания са центрирани върху 
присъствието на насилието в новинарските съобщения при реалната му проява в 
живота, върху представянето му в забавен тип програми, както и върху позитивните 
индивидуални нагласи на младите хора към него.  Други акценти в монографията са 
негативния тип информация, третираща различни по характер явления - природни или 
социални и превенцията на негативните медийни въздействия. Специално трябва да се 
подчертае, че всички емпирични изследвания представени в монографията са 
реализирани върху деца, юноши и младежи.  

Всички публикации в областта на личността и медиите се отличават със 
значимост и с подчертано приложен характер в направление, което се пази ревниво от 



интересите на медиите и в същото време е изключително важно предвид директната 
връзка между формирането на подрастващото поколение и медийното въздействие. 
Авторката доказва, че съществува субективна мярка на оценка на медийните 
съдържания. Превишаването или дефицита по отношение на индивидуалната норма е 
отразена в оценките за степента на актуално представяното и степента на желаното. 
Според проведеното проучване медийната среда в Б-ия в значителна степен превишава 
желаната от индивида степен на представяне на политика, престъпност, съобщения за 
бедствия, епидемии, катастрофи,  също по отношение излъчвването на реклами, 
попфолк, светски живот, комерсиални игри и др. Божинова очертава тенденция на 
прерастване на краткосрочните влияния в дългосрочен ефект. Този ефект може да се 
изрази в: 1) трайно усвояване на агресивни модели на поведение; 2) безразличие и 
толерантност към насилието; 3) негативни нагласи към актуалната реалност; 4) 
позитивни нагласи към медиини съдържания с насилие. Дългосрочният ефект може да 
намери отражение и в повишаване на равнището на насилие в обществото. 
Информации за реално извършени насилия, подробното им описание предизвиква в 
значителна степен познавателен интерес, свързан преимуществено с личностната 
склонност към агресия (синхронизиране на собствените нагласи с представяното в 
текста), на второ място безразличие, което се свързва с привикването към подобен тип 
информаци, ежедневно представяна от българските медии и на трето място с 
формирането на негативна представа за реалността в страната . Подчертава се, че 
създаването на представа за отсъствие на значими положителни фигури в българското 
общество и присъствието предимно на лица с отрицателни прояви предполага широк 
негативен ефект, отнасящ се до психосоциалното формиране на юношите и 
овладяването на позитивни поведенчески модели. По-малките деца се опитват основно 
да ограничат преживяването си, прекъсвайки възприемането на екранния образ. По-
голямите деца, чрез своята активност, се опитват да изтласкат негативното 
преживяване чрез позитивно преживяване. Вторият модел за защита се отличава с 
висока ефективност. От съществено значение е също това, че той е достъпен за по-
малките и чрез обучение може да бъде внедрен в по-широки възрастови граници  - 
децата между 6 и 11 години могат да разберат и усвоят действията, които той включва.  

Втората монография - Йорданова М., Василева Л., Рашева М., Божинова Р., ( 
2009) Телепсихологията – част от електронното здравеопазване, София, Акад. изд. 

„Проф. Марин Дринов”, 174 с., ISBN 978-954-322-362-6, е посветена на виртуалното 
психологично консултиране. Книгата отразява  проучване на нагласите на 
потребителите на интернет към получаване на психологична помощ по електронен път. 
В тази връзка са анализирани личностните особености от Голямата петорка. Посочено 
е, че пет факторният модел се третира като сериозно средство за измерване на базови 
емоционални и мотивационни стилове, а също на стила на междуличностните 
отношения., което го прави приложим към консултативната психологична помощ, 
включително чрез интернет,  по отношение на диагностика и терапия. В монографията, 
както и в публикациите към тази тематична област се доказва, че пола и възрастта 
оказват влияние върху нагласите на потребителите за този тип  консултации чрез 
Интернет. Готовността за използване на дистанционните методи е най-висока при жени 
на възраст 21-30 г. Съществено разминаване между жените и мъжете се наблюдава след 
30 годишна възраст. Различие в полза на мъжете се наблюдава между 40 и 60 години и 
в по-висока възраст. Личностните особености в лицето на травожността и 
локализацията на контрола съществено модерират нагласите към виртуалното 
психологично консултира. 



8 публикации са посветени на личностните особености и професионалната 

реализация на индивида, като акцентите от изследванията са върху връзката между 

по-базисни личностни предразположения с детерминанти, непосредствено 

свързани с поведенческия резултат в лицето на психологичния тип, когнитивния 
стил и стилът на вземане на решение; значимите характеристики на 

администраторите в системата на образованието са техните социални умения и 
стратeгиите, които използват за планирането на работата и при вземане на решение и 
младежката безработица в ситуация на промяна, която провокира проучвания върху 
индивидуалните стратегии за справяне с проблема.  

Шест от статиите се отнасят до индивида в аспекта на  актуални 
социалнопсихологични проблеми. Те са посветени на: 

-  Семейното партниране и насилие. Според получените резултати при двойките с 
насилие комбинацията от стилове на привързаност са свръхангажиран/отхвърлящ и 
страхуващ се/свръхангажиран. Те предпоставят съответно  партниране с модели, за 
които е характерно противоречие . Партнирането без насилие в семейната двойка, 
според получените резултати,  се основава предимно на комбинация от стилове 
единият, от които най-често е сигурния стил.  

- Солидарността между поколенията . В повечето случай тези отношения са 
анализирани в аспекта на противоречията между генерациите, включително като 
предпоставка за съществени социални промени. 

- Футболното хулиганство. Авторката подчертава личностните особености “търсене на 
преживявания” и “импулсивност” като предпоставка за по-крайни нагласи на 
футболните фенове, проявавани в търсенето на ситуации и изяви, които да им носят 
повече и по-силни емоции. 

- Реалността в страната. Очертава се стабилизиране в определени граници на 
негативното осмисляне на реалността (преди всичко като напрегната, непредсказуема, 
конфликтна и престъпна, свързана с негативните социални явления като корупция, 
криза, престъпност, социално неравенство, липса на перспектива за развитие).  В 
същото време позитивното й  възприемане  почти напълно се изчерпва в последния 
период (2009 г.) 

За изследователски и приложни цели са разработени психологични 
инструменти: за оценка на нагласите към медийно насилие, към компютърни игри, за 
оценка на индивидуалната представа за актуалната социална ситуация, за 
индивидуален стил на взимане на решение, за индивидуални стратегии на решение, за 
стратегии за трудова реализация и за измерване на индивидуалните нагласи към 
възрастното поколение.  

В заключение, научната дейност на Румяна Божинова я очертава като 
квалифициран изследовател със сериозни научни и научно-приложни приноси. 

В качеството си на член на журито съм уедена, че Румяна Божинова отговаря на 
условията за заемане на научната длъжност „професор” и давам положително 
заключение за нейния избор. 

 

3 януари 2014                                                 Подпис: 



                                                                                             Антоанета Христова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


