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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Ева Папазова 
 

Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН 
 

 

 

Становището представлява част от процедурата на конкурс за професор по 

Психология на личността и творчеството, обявен в Секция „Психология на личността и 

методология на психологическото измерване“, департамент Психология към Института за 

изследване на населението и човека – БАН (ДВ бр. 57 / 04. 05. 2018 г.), съобразно 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България. 
 

Документите за горепосочения конкурс са подадени само от един кандидат – 

доцент, доктор по психология Катя Стойчева. През 1993 г. тя е придобила научната степен 

доктор, след защита на дисертационен труд към Философски факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски“. От 2004 г. е доцент по психология, хабилитация към Институт по психология – 

БАН. Доцент Стойчева има специализация по История и теория на културата към 

Исторически факултет, СУ (1982-1985). Владее английски, френски и руски език. 
 

Богатият й трудов опит започва като учител по психология (1984-1985), минава 

през Психолог в Лаборатория за ранно разкриване и развитие на дарованията (1985-1987) 

и Психолог в Център за надареност и творчество (1987-1992). Била е координатор на 

Бакалавърска програма по психология към НБУ (1992-1993). 
 

Научната й кариера започва през 1993 г. и преминава последователно през 

специалист, научен сътрудник и старши научен сътрудник към Институт по психология към 

БАН до 2007 г. От 1992 г. до сега Катя Стойчева има активна преподавателска дейност. Тя води 

лекционни курсове на български и английски език в бакалавърски и магистърски програми в 

НБУ. Сред по-новите курсове, които води от 2004 г. насам са курсове по Психология на 

творчеството, Психология на личността, Психология на английски, Творчеството в 

организациите, Организационна и социална психология, Социална екология на творчеството , 

Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши. Има опит и поема научно 

ръководство на изследователски проекти и дипломни работи на студенти от НБУ. От март, 

2008 г. до сега кандидатът е доцент към Институт за изследване на населението и човека – 

БАН. От 2004 г. има изнесени 12 презентации на престижни научни форуми. През 2008 г. 

представя изследванията си на Световния конгрес по психология в Берлин (Германия). 
 

Доцент Катя Стойчева участва в конкурса с 34 публикации и авторски материали, 

реализирани след избирането й за доцент. От тях 1 монография, 1 сборник като редактор, 

1 тематичен брой на списание като съставител и редактор, 18 публикации в тематични 

сборници, научни списания и сборници от конгреси, 12 презентации на престижни научни 

форуми и 1 методическо пособие. 3 от публикациите са на английски език, а останалите 

на български език. 12 от публикациите са отразени в 110 цитирания. 
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Дванадесетте презентации на научни форуми не могат да бъдат причислени към 
научната продукция, с която доцент Стойчева кандидатства за длъжността „професор“. 
 

Представените 18 публикации безспорно описват кандидата като компетентен учен 
 

и изследовател, ориентиран не само към научните, но и към научно-приложните 

изследвания, които са обвързани с изучаване на творческата личност, толерантността към 

неопределеност като една нейна черта, мотивацията за творчество, измерване и оценка на 

творчеството, творчеството при решаване на проблеми и вземане на решения. При всички 

разработвани теми личността се разглежда в контекста на психологията на творчеството. 

 

В приложен план доцент Стойчева е разработила българска форма на скалата за 

творческа мотивация на Пол Торанс, в два варианта – за деца и за възрастни /като е 

изготвено и методическо пособие за неговата употреба/, адаптирала е нова форма на 

въпросник за изследване на личностовата ригидност, конструиран от Иван Паспаланов, и 

е разработила оригинален метод за изследване на конструкта playfulness. Тези методи са 

от съществена стойност за практиката и могат да залегнат в разнообразен кръг от 

изследвания. 
 

Научните интереси на кандидата могат да бъдат отнесени до 5 тематични 

направления: Творческа мотивация на личността; Личността в неопределени ситуации; 

Личност и творчество на работното място; Игрова нагласа, личност и творчество; 

Интердисциплинарни приноси на психологията на творчеството. Приносите в тези пет 

направления са научни и научно-приложни по характер. 
 

В сферата на Творческата мотивация на личността е диференциран характерът 

на връзките на творческата мотивация с различните характеристики на личността: 

толерантността към неопределеност и потребността от постижение. В собствено 

изследване е установено, че колкото по-голяма е толерантността към неопределеност на 

един индивид, токова по-силна е неговата творческа мотивация и висока потребността от 

постижение. Обрисувана е комплексната картина на взаимовръзките на творческата 

мотивация с параметрите на Аз-образа и самоооценката при юноши. В научно-приложен 

план е разработена българска форма на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс, 

която показва много добри психометрични характеристики. Методиката разширява 

значително изследователските възможности в разкриването и разбирането на 

творческото поведение на личността. 

 

Приносите по отношение на Личността в неопределени ситуации се изразяват в 

задълбочения анализ на концепцията за толерантността към неопределеност. Използвани 

са два различни подхода - междукултурно сравнение на експертни оценки на 

съдържанието на айтеми и емпирично корелационно изследване с личностови 

въпросници. Демонстрирана е ролята на субективното преживяване за несигурност в 

начина, по който индивидите възприемат и реагират на неопределеността. Теоретично 

очакваната отрицателна връзка на толерантността към неопределеност с личностовата 

ригидност е верифицирана емпирично по отношение на компонентите на личностовата 

ригидност и върху четири различни извадки от студенти и възрастни, при които са 
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използвани две различни методики за измерване на индивидуалните различия в 

толерантността към неопределеност. Установено е, че индивидите с по-висока 

толерантност към неопределеност предлагат по-широки и обобщени формулировки на 

проблемите. А индивидите, които са предложили по-широки и обобщени формулировки, 

са получили по-високи оценки за най-креативните си решения на проблема. Описани са 

психологическите механизми, свързани с нагласите към толерантно и нетолерантно към 

неопределеност поведение. 

 

В сферата на Личност и творчество на работното място са откроени основните 

аспекти в професионалната и трудовата дейност, които са свързани с индивидуалните 

различия в толерантността към неопределеност. Теоретично са изведени индикатори за 

толерантност и нетолерантност към неопределеност в работата, като тяхната конструкт 

валидност е емпирично показана. Очертани са областите, в които толерантността – 

нетолерантността към неопределеност се разпознава по-лесно (начин на работа, характер 

на извършваната дейност) или по-трудно (съвместната работа с други хора) в българската 

култура. 
 

По отношение на Игрова нагласа, личност и творчество е разработен оригинален 

метод за изследване на конструкта playfulness, който обособява характеристиките, по които 
 

в дадена култура се разпознава човекът със силно изразена игрова нагласа и склонност 

към игра. Направена е междукултурна валидизация на конструкта. Извлечено е 

съдържателното ядро в конструкта: зоната, в която отличителните белези на склонноста 

към игра при българи се припокриват със съдържанието на конструкта playfullness в 

англоезичната психологическа литература. 
 

Интердисциплинарните приноси се изразяват в трансформацията на 

предложеният от Пол Торанс модел за творческо мислене в инструмент за анализ на 

творческия продукт в дадена предметна дейност. Демонстрирана е възможността на 

методологията на Торанс да се използва като инструмент за анализ на литературно 

произведение. Обобщени са социално-психологическите изследвания на творчеството, за 

нуждите на висшите училища за кино и телевизия. Откроени са основните социално-

психологически фактори, които могат да блокират индивидуалното творчество, и са 

разкрити процесите, които въздействат на творчеството в група и в екип. Публикувано е 

интердисциплинарно издание в областта на социалните и хуманитарни науки. 
 

Монографията „Де Домие-Смит и творческото мислене“ се причислява към 

интердисциплинарните приноси на доцент Стойчева. Тя представлява опит за оригинален 

психологически анализ, базиран върху методологията на Пол Торанс за изследване на 

творческо мислене, на разказа на Дж. Селинджър «Синият период на Де Домие-Смит». Както 

вече беше посочено, монографята е интердисциплинарна по своя характер, като от една 

страна е литературната творба, a от другата – идеите и подходите, с които си служи 

психологията в изучаването на творчеството. Разказът на Селинджър е анализиран като 

продукция на творческото мислене в първата част на книгата. След всяка глава са разработени 

творчески задачи, които използват материала на разказа и дават възможност за прилагане на 

уменията за творческо мислене. Задачите могат да бъдат използвани, както 
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с изследователски и приложни цели, така и при обучението на студенти по психология. 

Във втората част са описани уменията за творческо мислене, изведени от Пол Торанс, като 

е показана ролята им в творческото решаване на проблеми и творческото развитие на 

личността. Като цяло в текста са посочени някои литературни източници, отнасящи се 

предимно до Пол Торанс, но експлицитно в края на монографията библиография не е 

изведена. 

 

В заключение, научните и научно-приложни постижения на Катя Стойчева, нейните 

изследователски компетенции и професионална активност, ми дават основание да 

препоръчам избора на Катя Стойчева за заемане на академичната длъжност „професор“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

07. 09. 201 8 г. Доц. д-р Ева Папазова 
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