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ВХ. № ЧР-01-196/11.06.2018 г. 

 

 

                                                     РЕЦЕНЗИЯ 

по публикациите на гл. ас. д-р Стойка Христова Калчева за участие в 

конкурс за длъжността „Доцент“ по професионално направление 3.2. Психология 

/ Психология на труда и инженерна психология/ – Психологически аспекти на 

ежедневния труд, обявен в ДВ, брой 19 от 01. 03. 2018 г. от Института за 

изследване на населението и човека при БАН 

Рецензент: Иван Тонев Димитров, професор, доктор на психологическите 

науки към Катедрата по обща, експериментална и генетична психология на 

Философски  факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ 

След завършване на висшето си образование по психология и след защита 

на кандидатската си дисертация в Санкт-Петербургския университет, Стойка 

Калчева работи в различни авторитетни институции, някои от които  на директно  

подчинение на Министерския съвет, като изследовател, експерт, консултант и 

обучител. Едновременно с това тя продължава квалификацията си в различни 

образователни институции, като съвместява всичко това и с преподавателска 

дейност. 

Впечатлява интензивната и системна активност на Стойка Калчева в проекти 

от национално и международно значение, удостоверени със съответните 

договори, за резултатите от които тя многократно е награждавана. Отличителна 

тяхна черта е, че тези проекти винаги отразяват спецификата на контекста, в 

който тя е работила като психолог. А той е доста пъстър и разнообразен. Години 

наред тя на практика доказва своите експертни и организаторски възможности в 

много важни области на приложение на психологията и, в частност, на трудовата  

организационната и консултативната психология. 

В конкурса за длъжността „Доцент“ гл.ас. Стойка Калчева участва с 31 

научни публикации след придобиване на научната степен „доктор по 

психология“. Сред тях са: 1 самостоятелна книга „Психологически измерения на 

ежедневния труд“ /С., Диамара, 2018, 115 с./; 1 колективен труд „Практически 

наръчник за психологическа интервенция и превенция на конфликти при 

съчетаване на семейния и професионалния живот“ /С., Изд. „Акад. Марин 

Дринов“, 2013, 73 с.. За рецензиране се приемат и множество статии в научни 

списания и доклади на научни конференции. 

В книгата „Психологически измерения на ежедневния труд“ /2018/ 

авторката използва адаптиран и модифициран от нея вариант на „Копенхагенския 

въпросник“ за изследване влиянието на психосоциални фактори в трудовата 

дейност на хората. В този си основен труд гл.ас. Стойка Калчева ни представя 
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няколко свои емпирични изследвания върху три проблемни области: 1/ 

професионален стрес; 2/ общуване и взаимоотношения и 3/ емоционални 

проявления в семейството и на работното място. Значимостта на тези проблеми не 

подлежи на съмнение и затова доказателства за нея няма да привеждаме. В замяна 

на това ще привлечем за анализ и оценка други страни от тези емпирични 

изследвания. 

 Всяко едно от тях следва много строга логика, изискуема за такъв род 

научни проучвания. Започва се с кратък екскурс в историята на изучаване на 

проблема през призмата на класически и съвременни референтни теории и 

емпирични постижения, съпътствани от съответния методически 

инструментариум, получената фактология, нейната интерпретация и произтичащи 

изводи. Следва операционализация  на  предмета и обекта на планираните от нея 

собствени емпирични изследвания ; избрания методически инструмент /с. 16-21/, 

последвани от анализ на данните от пилотния и основния етап от неговото 

приложение по пет модула /“изисквания на работата, „социални 

взаимоотношения“, „здраве“, „стрес“ и „смисъл на работата“ /с. 21-34/. Всички те 

са богато илюстрирани  чрез таблици и диаграми, позволяващи на читателя свой, 

независим поглед и интерпретация /вж. подробно: с. 26-35/. 

 Същата тази логика и последователност на нейното приложение виждаме  и 

в глава 2, посветена на „междуличностните отношения и професионалната 

компетентност“ /с. 37-73/ и в глава 3, имаща за предмет пет основни емоционални 

проявления  /щастие, тъга, страх, гняв, отвращение/ на изследваните лица чрез 

метода „Basic Emotional Scale“ и, накрая, в емпирично изследване на по-малка 

съвкупност от педагогически кадри /педагози, логопеди, психолози/ /с. 93-108/. 

При следващо издание на този труд би било полезно едно общо заключение, 

произтичащо от целия текст на книгата. 

Практическият наръчник „Психологическа интервенция на конфликта 

при съчетаване на семейния и професионалния живот“ /2013 г./ е колективен 

труд на колеги от Института по проект с международно участие. Върху 

достатъчно надеждна изследвана съвкупност от 1300 лица с помощта на 

„Индикатор за баланса „Работа/Семейство“  се разграничават различни и много 

интересни модели на баланса. 1/ каузални / модел на разпростиране по механизма 

на взаимното индуциране и взаимна промяна; на обезщетение чрез взаимно 

компенсиране на дефицитите; и ресурсен модел, както и 2/ некаузални модели /на 

тъждественост и интегративен модел със съответните техни много подробни 

конкретизации /с. 18-20/ . 

Тази проблематика съвършено естествено е намерила отражение преди в 

основни научни статии и доклади, както и в онези, които датират от работата на 

Стойка Калчева в Държавната агенция за бежанците в продължение на две 

десетилетия и посочени в списъка на публикациите. За същото говорят и 

предлаганите от нея учебни курсове пред студенти в различни университети 
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/“Национална и европейска политика спрямо чужденците“ и „Социална работа с 

лица, жертви на насилие“/ 

По-значимите/ приносни резултати от своите трудове гл.ас. Стойка Калчева 

свързва с три области. Първо, разработка и адаптация на психологически 

инструменти /5 на брой/, с които самата тя провежда емпирични изследвания, 

резултатите от които апробира чрез публикации в периодичния печат и чрез 

участия в научни конференции. Впоследствие те се ползват от множество 

изследователи у нас. Второ, анализ на социални права на бежанци и уязвими 

групи /непридружени деца-чужденци, жертви на изтезания в собствените им 

страни и др./. Едва ли трябва да доказваме болезнената актуалност на тази 

проблематика днес у нас и в чужбина, но ще напомним, че Стойка Калчева е сред 

пионерите в тази област с много важни изследователски и практико-приложни 

резултати. Не случайно те намират отражение в съответните законодателни и 

нормативни уредби. Трето, не са много авторите в нашата психологическа 

книжнина, които обръщат внимание на „резилианса“ /“съпротивляемост, 

противостоене“/, но след д-р Пламен Ванев / в областта на суицида/ виждаме и 

ценим усилията и на Стойка Калчева. Така че, напълно споделяме самооценката 

спрямо приносния характер  на изследователските и приложни резултати от 

цялостната нейна работа. 

Кратко резюме на гореизложеното.  

Първо, налице е разностранно и плодотворно експертно участие на гл.ас. 

Стойка Калчева в актуалната за нашето съвремие необходимост от социално-

психологическа помощ на изпаднали в беда, бежанци, деца и семейства. Работа, 

заложила фундамента от принципи, форми и средства за такава помощ и подкрепа 

у нас. Този й принос е засвидетелстван чрез завидното множество проекти, 

изследвания и практики, резултатите от които са имплантирани от съответните 

органи и не случайно отбелязани с награди. 

Второ, в своята професионална кариера като психолог Стойка Калчева е 

съзнавала необходимостта от адекватен диагностичен инструментариум за целите 

на нашата психологическа теория и практика, а като следствие и доказателства за 

това са разработените и адаптирани от самата нея методически инструменти, 

прилагани от редица изследователи и практикуващи психолози у нас. 

Трето, в чисто изследователска институция, каквато безспорно е Института 

за изследване на населението и човека, департамент „Психология“, секция 

„Социална, трудова и консултативна психология“, Стойка Калчева работи едва от 

7 години насам. Но и тук тя бързо и убедително засвидетелства своя научно-

изследователски почерк, илюстриран от нейните самостоятелни и в съавторство 

публикации по важни за нашата действителност проблеми и теми. И тук 

отличителна тяхна черта е иновативния изследователски и практико-приложен 

характер. 
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Четвърто, достатъчна по обем и висока по качество е нейната работа по 

апробиране и имплантиране на резултатите от своите научни изследвания чрез 

публикации на периодичния печат  и чрез доклади на авторитетни научни 

конференции. 

Пето, не е чужда Стойка Калчева и на учебно-преподавателската работа, с 

която не се е разделяла през целия си досегашен професионален път като 

обучител, консултант и преподавател в административни и академични 

институции.  

И затова си позволяваме да призовем уважаемите членове на научното жури 

да подкрепим с положителния си вот усилията на Стойка Калчева и оценим 

високо и по достойнство резултатите от тях, като напълно съответстващи на 

длъжността „Доцент“ в областта на психологията. 

6. 06. 2018                                                       Иван Димитров 

  София 


