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CTAHOBIIIIIB

Or npoQ. a-p PYMIIFIA BOIKI4HOBA

Vlucruryr 3a r43cJreABaHe Ha HaceJreHrrero r4 troBeKa - EAH

Crauoeurqero e BbB Bpb3Ka c rpoqeAypara Ha KoHKypca 3a upo$ecop uo

coquallHa [cl4xoJrorl4x, npo$ecl4oH€rrrHo HarrpaBnertue 3.2. flczxolorux,

o6sneH e AerrapraMeHr,,flcr4xororlr.f," npuIfufrJII * EAH, AB.Ep. 15 or

23.02.2016 r. Paspa6oreHo e Ha ocHoBara:aa pa3ropeA6ara Ha rrJr. 27, a*
1 na 3arcoHa 3a pa3Br,rrr,re Ha aKaAeMurrHrlfl cbcraB kr Ha.rr. 61, al. 1 or

IlpanunullKa 3a HeroBoro rrpr4naraHe lr rrr. 51 or flpanunntrKaHakfufr{r4, -

EAH

Kau4ra4ar - AHTOAI{ETA f EOP| I4EB A PyCI4HOB A-XPI4CTOB A,

AoKrop ro ncuxoJrorr4.r, AorIeHr rrywlful}Jr4- EAH

B ropeuocorleHLlfi KoHKypca fracrBa e.ulrH KaHAkr[ar - AoKTop rto flcnxororus

Anroauera feoprueea Pycunona-Xpucrona, AorIeHT e VIJ4HH npn BAH, ,4e[apraMeHT

,,flcl,Ixororaf", ceKqux,,CoqualHa rcuxorotllf,".

Anroaueta Xpucrona pa6orn e VMHH npra EAH or 1995 roAr4Ha. flpe4u roBa e

pe.{oBeH IoKTopaHT B cbrul{fl aHcrI,ITyr Karo rrpe3 1994 r.3arurrraBa Ar{ceprarlr4, Ha reMa:

Bm{sufie Ha JILIqHocTHI{Te rrtrloBe na Maftepc-Bpurc Bbpxy Korur.rrrrBH]rre crparerytu sa

perxaBaHe na npo6levru".

llpetcuar crax Ha KaHALIAarKara no lrecropa6ora r4 rro reMara Ha KoHKypca e 2l

ro.4I{HLI. Or 1995 lo 2004 rfl. e acvcreHr r.r rrr. acrrcreHr, a or 2004 w 2016 e AorIeHr.

Y.Iacrsa o6ruo B [oAroroBxara Lr pa-:pa6ornanero Ha 11 rpoeKTa, BrrrorrflTenuo c

MexAyHapoAHo yrtacrvre. Xpracrona ce orJruqaBa u cbc cepvo3Ha aKTprBHocr r{3BbH



 

 

 

непосредствената си научно изследователска работа. В различни периоди преподава в 

СУ, в НБУ, в ЮЗУ и ЕПУ. 

 За настоящият конкурс кандидатката е представила 38 научни публикации. Те 

включват: 

- 1 самостоятелна монография 

- 16 статии публикувани в списания 

- 21 статии публикувани в сборници 

26 от публикациите са самостоятелни, а останалите са в съавторство, на 8 от тях 

тя е първи автор, 5 от публикациите са на  английски език. 

 

  В съдържателен план публикациите на Христоова са изцяло по тематиката на 

обявения конкурс. Те отразяват изучаването на социално-психологични проблеми с 

преобладаващ акцент върху политическата психология.  

  Тeматичната ориентация на публикациите показва ясно изявена  

последователност и целенасоченост в изследователските търсения на Христова.  

Налице е също обвързаност на научния с приложния характер на разработваните 

проблеми, амбицията да се отговори на актуалните за страната и съвременното 

общество теми. 

 Кандидатката демонстрира широка осведоменост върху изучавания кръг 

проблеми, включително върху най-новите разработки в съответните сфери Това е 

видимо както от задълбоченото представяне и анализиране на съществуващите до 

момента концепции и изследвания, така и от формулирането на собствени подчертано 

модерни виждания.  

Основните изследвания на авторката са  в областта на политическата психология 

и са отразени в монографичния труд «Личост, ценности и идеологии». Работата е 

ориентирана към изясняване на съществени психологични механизми на регулация на 

политическата идеология и поведение. Тя е фокусиран върху личността, аспект, който е 

ограничено изучаван, и това в значителна степен подчертава нейната оригиналност. 

Съществен принос на предложената от Христова монография е комплексното 

психологично теретиране на връзката индивид – политическа идеология, водещо до 

изясняването на идеологията като обществено значим продукт със сериозна субективна 

«подплата». 



 

 

Прилагайки личностния подход на анализ Христова допринася да се намери 

мястото и значението на психологични конструкти от различен парядък (с различно 

място в йерархията на личностните особености) по отношение на политическата 

идеология. Това помага за по-пълноценно разкриване на спецификата на национално 

доминиращи тенденции, както и за доразвиване на представата за закономерностите, на 

които са подчинени съответните процеси.  

Авторката привежда убедителни доказателства, че хората, които формират 

определено идеологическо пространство по един или друг начин си приличат, те 

допринасят за спецификата и нюансите в това пространство, идеите, които то 

изповядва, поведението, което неговите членове демонстрират в повечето случай е 

свързано с техните базисни личностни особености, ценности (индивидуални и на 

културата), нагласите, които са формирани в индивидуалния им път на развитие.  

В теоритичен план монографията има висока информативна стойност, тъй като 

представя детайлен анализ на съвременни парадигми, третиращи или свързани с 

проблема личност – политическа идеология.  

 В монографията са представени и сериозни изследователски инструменти, които 

са претърпели адаптация или апробация за български условия във вразка с отразените в 

работата изследвания и които представляват интерес за изследователската и 

консултативна практика в областта на психологията.  

 Позитивната оценка за предложеният от Антоанета Христова монографичен 

труд заслужава да бъде подчертана и с това, че той е от първостепенно значение за 

развитието на политическата психология в страната, както и сериозна база за 

практически напредък в областта.   

 Политическото лидерство, е подобласт на изследване в рамката на 

политическата психология, в която Христова също успешно работи, според 

приложените в справката седем публикации. Те очртават съществени страни на 

политичесия лидер, с които е свързано неговото влияние върху хорта, включително 

върху развитието на държавата. Особено внимание е отделено на лидерския стил. 

Изведени са фактори за ефективност на министърпредседателския лидерски стил. 

Очертани са негативни аспекти в политическото лидерство базирани на личностни 

собености (тираничния характер, нарцисизма и др.). Проследено е поведението на 

политическия лидер в аспекта на говоренето и скрития му смисъл. Чрез своите 

изследвания в тази насока Христова разкрива съществени страни на политическото 

лидерство като социално-психологичен феномен, но тя също характеризира 

лидерството на конкретни български политици.  



 

 

Справедливостта, социалната промяна и социалната криза са представени в 

пет от публикациите на доц. Христова. Приложения когнтивен подход на изучаването 

им е в основана на откриването на различните асоциативни схеми на българи, 

балгарски роми и турци за справедливост и социална справедливост, справедливо 

поведение и мотиви.  Подчертано внимание Христова отделя на проблема социални 

кризи и  възможност за прогнозирането им в областта на политическата психология. В 

тази връзка интерес представляват и проведените от нея изследвания, които показват 

субективното семантично припокриване на понятията „социална криза” и „обществени 

проблеми”.  

Проучването на нагласите спрямо малцинства и имигранти, а също на определени 

нагласи между традиционно съществуващи в страната етнически групи са отразени в 

осем  от публикациите на Христова. Етносът е изведен като значим фактор за 

провокираните в страната  нагласи и социалните дистанции спрямо имигрантските 

общности с различена национална принадлежност (с руски и арабски произход).   

Доказано е влиянието на етническата самоидентификация и възприета 

дискриминация върху когнитивния аспект на субективното благополучие 

(удовлетвореността от живота)  при сравнително изучаване на българи, турци и роми. 

Междугруповите нагласи в страната са анализирани от Христова и в аспекта на 

чувство за колективна вина и чувство за колективна жертва при българи и турци през 

призмата на  историческата памет.  

Тези изследвания на Христова са в съответствие с процеси и проблеми, към 

които обществото демонстрира повишена чувствителност. Тяхното познаване 

предполага адекватен отговор и не на последно място възможност за целесъобразното 

им управление. 

 Особено внимание  заслужава факта, че на базата на посочените по-горе насоки на 

изследване едновременно с разкритите общи от научна гледна точка закономерности са 

очертани тенденции, които са специфични за актуалния в страната социокултурен 

контекст, което очертава значимия практически принос на осъществените от Христова 

изследвания.  

 Заслужава да се подчертае също, че Христова има принос в адаптацията на 

конкретни изследователски методи и подходи, както и участие в  създаването на 

такива, подготвяни във връзка с провежданите от нея изследвания. 

 

Христова се изявява като активен преподавател. Тя води лекционни курсове по 

няколко дисциплини: политическа психология в НБУ и ЮЗУ, политически 



 

 

мениджмънт в ЮЗУ, социална психология в ЕПУ, когнитивна психология в ЕПУ,  

политически  маркетинг в НБУ и други. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Единственият кандидат в конкурса за професор по специалност “социална 

психология” при Института за изследване на населението и човека - БАН  

Антоанета Георгиева Русинова-Христова е изследовател и преподавател с видимо 

присъствие в областта на социалната  психология. Чрез своите публикации тя се 

представя като компетентен и задълбочен професионалист, ориентиран към 

изучаването на сериозни научни и практически проблеми. Обемът на нейната 

продукция е достатъчен и с определена научна стойност. 

Като член на журито съм убедена, че Антоанета Георгиева Русинова-

Христова отговаря на условията за заемане на научната длъжност „професор” и 

давам положително заключение за нейния избор. 

 

 25.05.2016 г.      Изготвил становището: 

         Проф. д-р Румяна Божинова 
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