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Вх. № ЧР-01-299/05.09.2018 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

за научните трудове, учебната и научната дейност 

на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ПРОФЕСОР” в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология 

на личността и творчеството), обявен в ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г. за нуждите 

на Департамента по психология към Института за изследване на 

населението и човека при БАН 

Рецензент: проф. Енчо Недялков Герганов, д-р  

професионално направление 3.2. Психология (Когнитивна психология)  

 

Настоящата рецензия е разработена въз основа на документите, постъпили 

по конкурса, обявен от Института за изследване на населението и човека при 

БАН (ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г.). Представените по конкурса документи 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на БАН. 

Процедурата по конкурса е спазена коректно. 

1. Общо представяне на получените материали 

Документи за участие в обявения конкурс е подал един единствен 

кандидат –  доц. д-р Катя Георгиева Стойчева от Института за изследване на 

населението и човека. Тя е представила за рецензиране 34 научни публикации, 

направени след избирането й на академичната длъжност „доцент“. По своя 

характер тези публикации се разпределят, както следва: една монография, която 

може да се разглежда като хабилитационен труд, 18 статии в тематични сборници, 

научни списания и сборници от научни конгреси и конференции, 12 презентации 

на престижни научни форуми, 1 методическо пособие. 1 сборник като редактор и 1 

тематичен брой на списание като съставител и редактор.  11 от публикациите са на 
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английски език. Забелязани са общо 110 цитирания на публикуваните трудове. 

Броят на публикациите на английски език и значителният брой цитирания са 

показател за това, че научните изследвания на кандидатката са стигнали до 

широката и специализираната научна общност и са оказали влияние върху 

изследванията на значителна  част от цитиращите автори.  

 

2. Данни за кандидата 

През 1984 г. доц. д-р Катя Стойчева завършва специалност психология, 

магистърска степен, с втора специалност френски език в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“. Специализира по История и теория на културата и 

получава  свидетелство за специализация към дипломата за висше образование. 

През 1993 г. защитава дисертация в СУ „Св. Климент Охридски“ и получава 

образователната и научна степен „доктор“. През 2004 г. заема академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ“ в Института за изучаване на населението и човека към БАН. 

Веднага след завършване на висшето си образование започва работа, като учител 

по психология (1984-1985); психолог в Лабораторията за ранно разкриване и 

развитие на дарованията към Столичен съвет за народна просвета (1985-1987); 

психолог в Центъра за надареност и творчество към Научно-изследователския 

институт по образованието, София (1987-1992); координатор на Бакалавърската 

програма по психология в Нов български университет (1992-1993); специалист, 

научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института по психология при 

БАН, София (1993-2007); от 1992 г. досега е хоноруван преподавател по 

психология в Нов български университет; от март 2018 г. досега е доцент в 

Департамента по психология към Института за изследване на населението и човека 

при БАН, София. Доц. Катя Стойчева е изпълнявала различни ръководни научни 

длъжности, като Ръководител на секция „Когнитивна психология и методи на 

изследване” към Института по психология към БАН (2005-2007); член на Научния 

съвет на Института по психология (2004 – 2007); член на Атестационната комисия 

към Института по психология (2005); член на Съвета на Департамента по 
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когнитивни науки и психология към НБУ (1995-1997). Доц. д-р Катя Стойчева има 

богата национална и международна експертна дейност в трудовата си кариера. 

Била е експерт към Директората по образованието, младежта, спорта и културата 

(2017);  експерт към Програма COFUND, Дейности „Мария Кюри” (2012); експерт 

към Фондация за насърчаване на изследванията, Кипър (2011). Участвала е в 

различни експертни групи, срещи и семинари, като  NESSE Network; Network of 

Social Scientists in Education;  2-ри дебат „Образование за творчество и иновации”; 

Европейска година за творчество и иновации, Брюксел, Белгия (2009); NATO 

Advanced Research Workshop “Обучението в наука: Подбор на таланти и 

обществено разбиране“, Будапеща, Унгария (2002); Сесия на Залцбургския 

семинар и Института Фетцер “Лидерството в образованието: поглед отвътре”, 

Залцбург, Австрия (2002); Сесия 366 на Залцбургския семинар “Градската 

младеж”, Залцбург, Австрия (1999); Международен семинар за образованието и 

правата на детето, Модра Хармония, Словакия. Съорганизатори: ЮНЕСКО и 

Defense For Children International (1995); Международна експертна среща по 

правата на човека и образованието за правата на човека, Прага, Чехия. 

Организатор: Европейски център за образование за правата на човека (1992). 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

 Представените за рецензиране научни публикации могат да се отнесат към 

пет тематични области: 1. Творческата мотивация на личността; 2. Личността в 

неопределени ситуации; 3. Личност и творчество на работното място; 4. Игрова 

нагласа, личност и творчество и 5. Интердисциплинарни приноси на психологията 

на творчеството. 

 Монографията „Де Домие-Смит и творческото мислене“, отнесенa от 

авторката към петата тематична област, е оригинален труд, в който тя прилага за 

първи път широко известната психологическа теория на Пол Торанс и 

методологията му за разкриване и развитие на творческото мислене към анализа на 

литературна творба, а именно разказа на Дж. Селинджър „Синият период на де 

Домие-Смит“. „Целта на този анализ е да открои различните умения за творческо 
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мислене, така както те се проявяват в особеностите на текста и на историята, която 

той разказва.“ (с. 9). Структурата на монографията се определя тъкмо от този 

подход. Тя се състои от четири части и резюме на английски език. В първата, 

уводната част “Нарисувай картина, разкажи история“ доц. Стойчева дава 

достатъчно пълна, но ясна представа за концепциите на Пол Торанс за 

творчеството и творческия процес. Тук тя представя описаните и изследваните от 

него 18 умения за творческо мислене и илюстрира как тези умения могат да се 

използват при творческото решаване на проблеми. Във втора част „Четейки 

Селинджър“ в осем глави е даден уникалния анализ на разказа на Селинджър 

„Синият период на де Домие-Смит“. Доц. Стойчева прилага с голямо умение и 

креативност методологията на Пол Торанс за творческото мислене, когато прави 

многоаспектен анализ на разказа. Независимо че всяка глава е фокусирана към по-

конкретен подход за анализ („Плетеницата на времето и мястото“, “Героите в 

контекст“, „Присъствието на необичайното“, „Детайлизация на липсващото“, 

„Определяне на главното в заглавието“ и др.), авторката поставя проблемите в 

контекста на голямо разнообразие от идеи, значителна част от които са във висока 

степен оригинални. Множеството задачи към читателите, формулирани в края на 

всяка глава, придават и завършеност, и отвореност на анализа с методологията за 

творческо мислене. Доц. Катя Стойчева наистина е успяла да постигне целта си, 

като разкрива голямо разнообразие от умения за творческо писане и как този 

подход може да се прилага за креативен анализ и на други литературни творби. В 

трета част „Учейки се от Торанс“ обобщено, но с фокус към същностните 

характеристики, авторката разглежда 18-те умения за творческо мислене, като ги 

обвързва успешно с психологическия анализ на литературна творба. В четвърта 

част „Нека си представим“ доц. Катя Стойчева обобщава най-съществените 

моменти от уникалното приложение на методологията на Торанс за творческо 

мислене към психологическия анализ на литературната творба. Тук тя прави 

своеобразна типология на творческите задачи към читателите, които е 

формулирала към съответните глави при анализа на разказа на Селинджър. 
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Посочва творческия заряд на тези задачи, свойството им да индуцират и развиват 

творческия потенциал на читателите и да ги мотивират да продължат анализа на 

разказа в контекста на собственото творческо мислене. В заключение към 

представянето на монографията трябва да подчертая, че тя наистина дава 

множество нови идеи за приложение на методологията на Пол Торанс за творческо 

мислене към психологическия анализ на литературни творби и на произведения на 

изкуството изобщо. В този смисъл монографията заслужава много висока оценка. 

   Няколко статии са посветени на проблемите, свързани с творческата 

мотивация на личността. В една от статиите в съавторство с Димитър Щетински и 

Калина Попова е описано подробно изследване за българска адаптация и 

стандартизация на скалата на Торанс за творческа мотивация. Изследвани са 

психометричните параметри надеждност (вътрешна консистентност и времева 

стабилност) и конструкт валидност (съдържателна валидност на айтемите и 

конвергентна валидност на оценките за творческа мотивация). Като резултат от 

тези изследвания са получени високи показатели на тези психометрични 

параметри. В друга статия „Личност и творческа мотивация“ се разглеждат 

резултатите от изследвания на връзката на творческата мотивация с толерантността 

към неопределеност и с потребността от постижения. Като резултат от тези 

корелационни изследвания са установени връзки между тези конструкти. Данните 

показват, че колкото по-голяма е толерантността към неопределеност на един 

индивид, токова по-силна е творческа му мотивация. От друга страна, индивидите 

с висока творческа мотивация имат по-скоро и висока потребност от постижение. В 

тези статии се разглеждат също така и взаимовръзките на  творческата мотивация с 

параметрите на Аз-образа и самоооценката при юноши. При този анализ е 

установено, че творческата мотивация е свързана както с удовлетвореността от 

образа за себе си и положителните оценки на притежаваните от личността 

качества, така и със стремежа към постигане на още по-високи личностни 

стандарти. 
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 В серия от статии са представени изследвания на проблемите, свързани с 

толерантността към неопределеност. Доц. Катя Стойчева разкрива 

психологическото съдържание  на конструкта и развива интересна теоретична 

концепция за толерантността към неопределеност, която е включена в богата 

изследователска програма.  Описани са и изследванията за българската адаптация 

на въпросника на Нортън за толерантност към неопределеност. Скалата е с много 

добри психометрични показатели. Разработена е  скала за оценка на нагласите към 

толерантно – нетолерантно поведение. Адаптиран е въпросник за изследване на 

личностовата ригидност, конструиран от Иван Паспаланов. Тъкмо с този ценен 

измервателен инструментариум са направени проучванията в изследователската 

програма на авторката. Резултатите обогатяват психологическите теории за 

толерантността към неопределеност, нагласите към толерантно-нетолерантно 

поведение, ригидността и различните аспекти на творческото решаване на 

проблеми. Показател за новост в концепцията на доц. Стойчева за толерантността 

към неопределеност са множеството положителни цитирания на нейните осем 

публикации с резултати от изследователската й програма в тази тематична област. 

Нейните изследвания са цитирани 70 пъти от 57 различни автори на статии, 

доклади, глави от книги, книги и дисертации в най-различни тематични области, 

като инженерен дизайн; архитектура; организационно поведение, мениджмънт и 

лидерство; междукултурна комуникация; консултативна психология; когнитивна 

наука; обучение и лидерство в училище; творчество, когнитивни процеси и 

личност. Методическите указания за използване на инструментариума е ценно 

помагало за всички психолози, които искат да го използват в собствени 

изследвания.  

 Две публикации представят интересни теоретични и експериментални 

изследвания в тематичната област „Игрова нагласа, личност и творчество. В едната 

от тях се прави задълбочен анализ на психологическото съдържание на конструкта 

„игрова нагласа“ (playfulness), като се използва психосемантичен подход, чрез 

който се разкриват смисловите интерпретации на българите за този конструкт. 
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Описана е разработката на оригинален метод за изследване на конструкта  

playfulness (игрова нагласа). Чрез този метод могат да се обособяват 

характеристиките, по които в дадена култура се разпознава човекът със силно 

изразена игрова нагласа и склонност към игра. Като резултат от изследванията в 

тази тематична област са извлечени личностните дескриптори на игровата нагласа 

и склонността към игра за българската култура в сравнение с други култури. Освен 

това в изследване на междукултурната валидизация на конструкта „игрова нагласа“ 

са получени резултати, въз основа на които е извлечено съдържателното ядро в 

конструкта: зоната, в която отличителните белези на склонността към игра при 

българи се припокриват със съдържанието на конструкта playfullness в 

англоезичната психологическа литература.  

 Като обобщение към общата характеристика на научната продукция на доц. 

Катя Стойчева може да се дадат високи оценки за оригиналните идеи, които тя е 

разработила в няколко изследвания, за много добрите психометрични показатели 

на изследователския инструментариум, който е разработила и използвала в 

изследователските си програми и за очертаване на различни интересни 

перспективи за бъдещи изследвания. 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

  Доц. д-р Катя Стойчева повече от 25 години е хоноруван преподавател в 

Департамента по когнитивни науки и психология на Нов български университет. 

През този период тя е разработила и преподавала три курса на български език за 

бакалавърската програма по психология („Образование и развитие на 

креативността“, „Психология на творческата личност“ и „Социална екология на 

творчеството“); три курса на английски език за бакалавърската програма по 

психология („Психология на творчеството“ и „Психология на личността“) и за 

Програма Еразмус („Развитие на творчеството“): един курс за магистърската 

програма по Организационна и социална психология („Творчеството в 

организациите“); два курса за нуждите на Факултета по продължаващо и 
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професионално обучение („Умения за творческо мислене и решаване на проблеми“ 

и „Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши“). Тя е търсен 

преподавател от студентите. В анкетните проучвания за качеството на 

преподаването студентите са й давали предимно добри и много добри оценки. Тя 

активно работи със студентите не само в академичните часове, но и извън тях. 

Стимулира най-добрите студенти да се включват в научноизследователски 

проекти, да участват в научни семинари, научни конференции и конгреси. Под 

нейно научно ръководство двама студенти са защитили емпиричните си разработки 

по психология, шестима са защитили бакалавърските си тези по психология и 

двама са защитили магистърските си тези по психология. Активната й академична 

дейност удовлетворява напълно критериите за получаване на академичната 

длъжност „Професор“.  

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

 Напълно приемам справката на доц. Катя Стойчева за научните и научно-

приложните приноси. Те отразяват реалните научни постижения на авторката. 

Сред най-ярките научни постижения бих отбелязал уникалното приложение на 

методологията на Пол Торанс за творческо мислене към анализ на литературна 

творба в монографията „Де Домие-Смит и творческото мислене“. С доказан научен 

принос са и публикациите, в които авторката е развила собствена концепция за 

конструкта толерантност към неопределеност и е направила редица 

експериментални изследвания за нейната верификация и продуктивност. Научен 

принос е и оригиналният метод за изследване на конструкта  playfulness (игрова 

нагласа). Разработеният инструментариум за измерване на творческата мотивация, 

толерантността към неопределеност, нагласите към толерантно-нетолерантно 

поведение и игровата нагласа  е съществен научно-приложен принос.   

6. Бележки и препоръки 

Нямам критични бележки по отношение на използваната изследователска 

методология, теоретичните постановки на изследванията, анализите и 
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обобщенията на емпиричните данни и литературната осведоменост на 

кандидатката. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Доц. д-р Катя Стойчева е изграден учен с креативно мислене, солидна 

изследователска методология и научна ерудиция. Нейните публикации отразяват 

задълбочена научноизследователска дейност, водеща до значими научни и 

научно-приложни резултати, които имат доказани научни и научни-приложни 

приноси. Тя е изпълнявала активна учебно-педагогическа академична дейност в 

трудовата си кариера. Научно-изследователската и учебно-педагогическата й 

академична дейност удовлетворяват напълно критериите за заемане на 

академичната длъжност „ПРОФЕСОР“.  

 Въз основа на високите си оценки за научно-изследователската и учебно-

педагогическата академична дейност на кандидатката предлагам да се даде на          

доц. д-р Катя Георгиева Стойчева академичната длъжност „ПРОФЕСОР“. 

Призовавам уважаемите членове на Научното жури също да гласуват за това 

предложение.  

 

София 3 септември 2018 г.                 Подпис:  

             (проф. Енчо Герганов, д-р) 


