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Становище 

 

от доц. д-р Йоланда Зографова, член на научното жури по процедурата за провеждане на 

конкурс за професор по психология на личността, област на висшето образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

обявен от секция Психология на личността и методология на психологичното измерване, 

департамент по психология при Института за изследване на населението и човека – БАН 

(ДВ 66/26.07.2013 г.) съобразно изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България 

 

   За конкурса за академичната длъжност “професор” са постъпили документи само 

от един кандидат - доц. д-р Румяна Божинова. Научните публикации, реализирани след 

доцентурата на кандидата, придобита през 2000 г., са 59 на брой, като от тях две са 

монографии /в съавторство/, 52 статии в научни списания и сборници, от които 10 - на 

английски език. 23 от публикациите са цитирани в 79 цитирания общо.  

   Представените научни разработки от кандидата обхващат разнообразни анализи, 

изследвания, резултати, методики, които всъщност се обединяват в няколко основни 

линии в научно-изследователската кариера на Божинова. Тематично линиите са по посока 

на:   

1. Проучвания в сферата на медийните влияния върху нагласите и поведенията на 

човека /една монография и 28 статии/, които обхващат:  възприеманите медийни ефекти 

от младия човек;  медийното съдържание и неговите влияния, опосредствани от  

особеностите на личността; специфични ефекти върху нагласи и поведение на човека, 

предизвикани от прекомерно съсредоточаване на медиите върху негативни информации, 

събития, насилие и пр.; когнитивни и личностни особености на възприеманото 

съответствие между актуална и медийна реалност; личностни фактори във връзка с 

интереса към компютърни игри при младите хора; превенцията на негативни медийни 

въздействия, като е отделено особено внимание на стратегии за справяне с възприеманото 

насилие в детска и юношеска възраст. По-голямата част от изследванията в тази група са 



представени и обобщени в монография, издадена в съавторство през 2011г., която е един 

високо приносен труд в сфера, съдържаща твърде много предизвикателства пред 

научните изследователи и не по-малко спрямо индивидите, изправени всекидневно пред 

ефектите на медийното въздействие и последиците от него.  Ценността на този кръг 

проучвания на кандидата се изразява както в актуалността на представената проблематика, 

така, а и много повече в систематичността на изследванията в област, която е характерна с 

много и нерядко противоречиви данни и изводи. Авторът е постигнал действително 

пълнокръвна картина със значими личностни медиатори на медийната възприемана 

реалност и въздействия от негативните медийни съдържания и е предложил редица 

подходи и стратегии за справяне и превенция на негативните въздействия върху нагласи и 

поведения особено важни при децата и младите хора. Трябва да се подчертае, че са 

обхванати въздействията от различни съдържания, медийно представяни, т.и. не само 

случаите на насилие, но и негативни информации за бедствия, катастрофи, военни 

конфликти и др. като анализът не пропуска както тяхното въздействие, изливано често 

пъти от медиите без достатъчно съобразяване с ефектите му особено върху по-младата 

аудитория, така и индивидуалните особености при приемане на ефектите като склонност 

към агресия, търсене на преживявания, тревожност и др. Интерес представляват и 

междукултурните изследвания на Божинова върху представите на младите хора в 

България и САЩ за съществени информации относно трафика на хора, като е 

коментирана зависимостта на нагласите от информираността и значимостта на явлението.  

2. Друг проблемен кръг, присъстващ в трудовете /мотография и 11 статии/ и 

изследователската работа на кандидата са въпросите на виртуалното психологично 

консултиране. Значим труд върху тази част от изследванията е колективната монография, 

посветена на телепсихологията и издадена през 2009 г. - една модерна, развиваща се 

област, практично насочена към потребностите на индивидите чрез прилагане на 

съвременните възможности за дистанционно общуване и консултиране. 

Научно-приложният аспект е развиван паралелно с личностно-психологичния като са 

включени в анализа значими личностни особености, поставящи отново индивида в 

ролята на активен субект спрямо въздействията чрез Интернет. Съществени резултати са 

постигнати и по отношение на идентифициране на зависимости от фактори като 

екстравертност, интровертност, тревожност и локализация на контрола, удовлетвореност 



от психологическата помощ чрез виртуалното консултиране и т.н.  

3. Дългогодишен е интересът на доц. Божинова спрямо проблеми на психология на 

личността, касаещи специфични личностови особености и стилове като в изследванията 

и публикациите й /8 статии/ са очертани централни теми за тази сфера - психологичен тип 

и когнитивни стилове, стратегии за вземане на решение при различни социални ситуации 

и проблеми пред личността. Отново теоретико-емпиричните постижения са обвързани с 

анализи и подходи в научно-приложен и социално-практически план като са дискутирани 

проблемите на безработицата, изправящи трудни изсквания пред младите хора за 

рационално справяне в подобни ситуации.  

4.Интердисциплинен подход, съчетаващ личностнопсихологични, 

социалнопсихологични и приложни аспекти, е реализиран в изследвания /6 научни 

публикации/ върху особености на семейното партниране, в които са анализирани 

феномените на склонността към привързаност при различни видове модели на семейни 

взаимоотношения. Подобен е подходът и при изследвания върху проблеми на 

междупоколенчески взаимоотношения, на футболното хулиганство и др. актуални 

елементи на съвременната социална ситуация.  

Доц. д-р Румяна Божинова е не само високо компетентен изследовател, но и един от 

водещите представители на психология на личността в България. Представените трудове 

за участие в конкурса са част от реализацията й като учен. Освен това тя е и дългогодишен 

сътрудник в Института /бивш Институт по психология, сега Институт за изследване на 

населението и човека при БАН/, допринесъл много за утвърждаването му като едно 

академично звено, разработващо най-значимите психологически направления. Божинова 

има както дълъг преподавателски опит в различни университети на страната, така и е 

ръководител на немалък брой успешно защитили докторанти при Института. Кандидатът 

ръководи и голям брой научни проекти през годините, в т.ч. международни. Не бих могла 

да не изразя и личните си впечатления за един учен, преминал през всички стъпала на 

научната кариера - от специалист през докторант, до доцент, свързвайки личната и 

професионална съдба с Института и отдаден максимално на развитието на една 

съвременна психологическа наука у нас. 

В заключение, напълно убедено давам своя положителен вот за избора на доц. Румяна 

Божинова на академичната длъжност “професор” .  



 

4.01.2014 г.                             Доц. д-р Йоланда Зографова  


