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СТАНОВИЩЕ 

От проф. Д-р Йоланда Зографова  

Институт за изследване на населението и човека, БАН 

 

Във връзка с обявен конкурс за придобиване на академичната длъжност 

“доцент” с единствен кандидат гл. ас. д-р Анна Александрова- Караманова в 

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

професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето и 

развитието) 

 

    Общо представяне на кандидата  

 

По обявения конкурс за академична длъжност “доцент” документи са 

подадени от един кандидат - Анна Александрова-Караманова. Тя е главен 

асистент в Института за изследване на населението и човека при БАН от 2013 

година. Публикациите, с които кандидатства са 19 от общия брой 40 научни 

публикации след придобиването на научната и образователна степен доктор. От 

19-те публикации, една е монография, 9 са в научни списания, индексирани в 

Scopus или WeS.  

Анна Александрова- Караманова е Национален делегат в European Health 

Psychology Society (EHPS) и национален редактор за България на Practical Health 

Psychology. Тя е член на екипа, а понастоящем ръководител, участващ в 

периодичните вълни на международното сравнително изследване в над 40 

страни, “Поведение и здраве при юноши в училищна възраст”. Д-р Караманова 

участва и в редица други национални и международни проекти - по линия на 

Оперативни програми, на 7ма Рамкова програма, на Европейска програма 

Здраве и др. В научно-професионалното й развитие фокусът е в психология на 

здравето и съответно интредисциплинарен интерес между медицина, 

психология, социална работа.  

 

 

 



Научните публикации на кандидата 

 

Научните трудове, с които Анна Караманова участва в конкурса са 1 

монография и 18 статии и студии. Основен хабилитационен труд е 

монографията “ Външният вид при младите хора: между здравето и успеха”, 

2019г. Тя обединява изследванията на кандидата през последните 7 години и 

основният обект на проучванията и анализите е външния вид, разглеждан 

многоаспектно в юношеска и младежка възраст. Съчетаването на качествен и 

количествен методологичен подход осигурява възможността на авторката да 

навлезе в дълбочина на изследваната проблематика, но и да обхване реалното 

съществуване и масово проявление на механизми и процеси на проява, влияние, 

ефекти, последици на феномена “външен вид” и при това в една твърде 

решаваща възраст за развитието на индивида - детско-юношеска и младежка. 

Основен и важен иновативен принос на труда е изграждането на сложен, 

разгърнат модел на външния вид включващ 8 измерения - от културно, 

междуличностно до здравно поведение и личностно измерение и т.н. 

Същевременно, и това също е принос, мястото и същността на феномена се 

концептуализират в контекста на различини равнища - социокултурно, 

интраличностно и поведенческо. Поради своята разгърната структура моделът 

съдържа възможности и връзки по много и различни насоки, фактори, имащи 

влияние върху въздействието, ефектите, механизмите чрез които външният вид 

може и въздейства на психичните личностни процеси 

Д-р Караманова определено владее качествените методи, дълбинните 

интервюта, от които е извлечено внушително по обем и детайли наративно 

съдържание.  То действително би могло да се използва занапред и да бъде база 

за развитие на психотерапевтични практики при търсене решения за проблемите, 

които възникват от взаимозависимите връзки на психично здраве и външен вид, 

благополучие и самочувствие и външен вид, личностно развитие и външен вид 

и други значими феноменологични проявления и ефекти. Между 

научно-приложните приноси е и създаденият метод - полуструктурирано 

интервю, съчетаващо различни перспективи - на участника, на наблюдателя, на 

личните преживявания.  

Включването на широка база количествени данни от международните 

изследвания на поведението и психичното здраве на юношите разкрива в още 



по-голяма пълнота възможните опасни ефекти от възприемането на собственото 

тяло и външен вид и/или представите на другите върху физическото здраве и 

благополучие при юноши във възникваща зрелост. Приносен момент е и 

включването на множество социодемографски и психологически фактори на 

индивидуално ниво като пол, възраст, сексуална ориентация, виктимизация по 

отношение на външния вид, като са изследвани конкретните им влияния върху 

негативни мисли и чувства, поведения, насочени към собственото тяло и 

външен вид при юношите и как това се отразява на психичното здраве и 

благополучието им в контекста на социално-историческото време. 

В други публикации са обхванати различни психосоциални фактори, 

влияещи върху здравно поведение и благополучие при юноши като Караманова 

развива последователен, системен анализ върху дименсиите на възникващата 

зрелост и различните ефекти на протичащите процеси през този важен период 

на индивиуално развитие. В поредица от публикации се представят проучвания 

и на въздействието на здравословни и нездравословни практики, нерядко 

присъщи за поведението при юношите с оглед намаляване на физическто си 

тегло и постигането на желан външен вид.  

Д-р Анна Караманова участва в авторитетни научни колективи при 

различни международни изследвания, които също намират място в 

публикациите й. Между тях са изследвания на бърнаут и  поведението на 

здравни работници, на отношението спрямо ваксина сред здравни специалисти 

и др.  

Компетентности и умения очевидно са реализирани и за работа с големи 

количествени изследвания, особено при периодично провежданото сред повече 

от 40 страни  “Поведение и здраве в ученическа възраст”.   

И друга важна страна в научноизследователския интерес е сред приносните 

аспекти на представените публикации и това са компютъризираните когнитивни 

терапии в помощ при суицидни нагласи, депресивни състояния и др. 

Включването на Интернет в търсене на решения за редица проблеми, породени 

в периода на възникваща зрелост от поведенчески здравословни и 

нездравословни практики в името на външния вид или поради субективни 

оценки при юношите, е особено актуално и значимо като едно глобално 

медиаторно пространство.  

Приемам формулираните научни и приложни приноси.  



Заключение 

 

Кандидатът в конкурса Ана Александрова-Караманова има показатели, 

изпълняващи минималните изисквания на БАН за заемане на академичната 

длъжност доцент . 

Освен иновативните пододи, които развива и използва в изследователската си 

работа, както и приложните приноси, особено значим факт е, според мен, че 

Караманова е посветила интересите и научните си пристрастия в една не само 

трудна, интердисциплинна област, но и да развива тази част от познанието, 

която  е дълбоко засягаща развитието на младата личност в процеса на нейното 

съзряване - предпоставка за пълноценно по-нататъшно включване в периодите 

на зрелостта. Факт е, че тя отделя време и внимание и за разпространение и 

популяризиране на научните публикации в приложната психология на здравето. 

Всичко това я обрисува като един изграден учен с висок потенциал да работи 

както като лидер на екипи, така и като участник в мащабни проекти и теми. 

Напълно убедено предлагам на уважаемите колеги - членове на Научното жури, 

да бъде гласувано придобиването на академична длъжност “доцент” от д-р Анна 

Александрова-Караманова.  

 

 

14.04.2020                       Проф. д-р Йоланда Зографова 


