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Вх. № ЧР-01-293/04.09.2018 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доцент д-р Маргарита Любенова Дилова 

Нов български университет 

Департамент по когнитивна наука и психология 

 

ОТНОСНО: конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в 

професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността и 

творчеството), обявен в ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 

 За обявения конкурс има един кандидат, д-р Катя Георгиева Стойчева, доцент в 

Департамента по психология на ИИНЧ при БАН. 

 Оценка за кандидатурата на доц. Катя Стойчева: 

Не знам дали у нас има по-добър специалист по психология на творчеството от 

Катя Стойчева. Почти целият й професионален живот до този момент е посветен на 

тази тематика. Още на втората година от трудовата си дейност тя постъпва като 

психолог в Лаборатория за ранно разкриване и развитие на дарованията към 

Софийската община, по-късно работи в Център за надареност и творчество към 

Научно-изследователски институт по образованието при Просветното министерство, а 

от 1993 до2007 година разработва тази тематика като изследовател в Института по 

психология при БАН, където извървява пътя от специалист до старши научен 

сътрудник, днес доцент.  

Първите години на професионалната й работа са посветени на творчеството при 

децата. Тя адаптира тестовете за творческо мислене на Пол Торанс, работи и в други 

практически насоки за стимулиране на детското творчество. Като изследовател в 

академичния институт по психология се насочва и към изследването на възрастни. 

Център на интересите й е творческата личност, мотивационните и характерови 

фактори за творчеството. Посвещава задълбочено проучване на толерантността към 
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неопределеност като една личностна черта, която е важен фактор за творческа нагласа 

към живота. Разработва метод за нейното измерване. Това проучване е съдържанието 

на първата й монография „Толерантността към неопределеност“. Други личностни 

характеристики, които изучава, са мотивацията за творчество и ригидността. 

Разработва и темата за социалните фактори за творческа дейност.  

През 13-те години, изминали от получаването на званието „доцент“, Катя 

Стойчева е публикувала една монография, едно методическо пособие, 18 публикации 

в тематични сборници, научни списания и сборници от конгреси. 11 от тях са на 

английски език. Според мен това е значителна научна активност.  Монографията „Де 

Домие-Смит и творческото мислене“ е много оригинален труд, който демонстрира как 

психологията на творчеството може да допринесе за изследването на процеса на 

литературното творчество. В нея разказът на Дж. Селинджър „Синият период на де 

Домие-Смит” е анализиран от гледна точка на теорията за творчеството на Пол Торанс 

– показано е как описаните от Торанс умения за творческо мислене се проявяват в този 

разказ. Други акценти в работата на Катя Стойчева през този период са мотивацията за 

творчество (разработена е и е валидизирана българска форма на скалата на Пол 

Торанс за нейното измерване, написано е методическо пособие за нейното 

приложение); по-нататъшни изследвания върху толерантността към неопределеност и 

личностовата ригидност. Стойчева насочва усилията си към това да намери конкретни 

поведенчески изяви на работното място, свързани с толерантността към 

неопределеност. Една нова насока на изследвания от последните години е игровата 

нагласа на личността. Изследванията на Стойчева търсят спецификата на тази нагласа в 

българската култура в сравнение с англоезичната.  

В работата на Катя Стойчева определено личи стремеж към свързване на 

научните резултати с практиката. От самото начало на професионалната си дейност до 

днес тя се интересува от приложението на изучаваните от нея теории и разработените 

методи в сферата на образованието и трудовата дейност, участвала е в разработването 

на обучителни програми.  

Освен изследовател, Катя Стойчева е и преподавател с многогодишен опит. Тя 

преподава в Нов български университет от самото начало на работата му през 1992 

година. Разработила е общо 9 курса, три от които води на английски език. Сред тях има 
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както специални курсове по различни проблеми на творчеството, така и курсове по 

базисната дисциплина „психология на личността“. Била е научен ръководител на 

множество емпирични, бакалавърски и магистърски разработки към НБУ.  

По всичко изглежда, че Катя Стойчева умее и обича да работи в екип. Работила 

е по редица национални и международни проекти, описани подробно в приложената 

й професионална биография, в сътрудничество както с колеги от ИИНЧ, така и с такива 

от чужбина. Поддържа интензивни международни контакти. Участвала е в 25 

конференции в чужбина. Служи си свободно с 3 чужди езика – английски, френски и 

руски. 

Много ценно е това, че Катя Стойчева има влечение към интердисциплинарни 

разработки. Психологията на творчеството като че ли особено много се нуждае от 

такъв подход, защото трябва да осветли психологически различните сфери на 

творческа дейност. Така монографията „Де Домие-Смит и творческото мислене“ 

хвърля мост между психологическия и литературния анализ. Има и разработка върху 

социално-психологическите фактори за творчество в сферата на киното и телевизията.  

Заключение 

Катя Стойчева е висококомпетентен специалист и активен изследовател в 

областта на психологията на творчеството. Бих казала ентусиазиран изследовател, въз 

основа на личните си впечатления. Тя е истински отдадена на своята работа. Има и по-

широка сфера на компетентност  - психологията на личността, която преподава от 

години. Работата й на изследовател е многопосочна, обхваща различни страни на 

явлението „творчество“, отнася се и до фундаментални, и до приложни въпроси. Въз 

основа на тези си впечатления смятам, че доц. д-р Катя Стойчева е изключително 

подходящ кандидат за академичната длъжност „професор“ в обявеното направление и 

горещо препоръчвам на уважаемото жури да вземе решение за назначаването й. 

 

доц. д-р  Маргарита Дилова 

София, 29.8.2018 


