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Дисертацията на Люба Маринова   насочва вниманието  към сложен  и 

многообразен проблем за релацията  разстройство на привързаността и 

личностовите особености. Актуалността на такава тема е неоспорима,а и за 

съжаление в родната ни практика тя е все още не много разработвана , но 

пък това отваря  възможност за нови творчески търсения. 

В съвременната консултативна и психотерапевтична практика все по-

отчетливо се проявява закономерността сложни, заплетени от 

терапевтична гледна точка казуси, да са с генерично ядро ранните жизнени 

периоди на индивида и тази основна връзка  с лека ръка  се игнорира , 

поради непознаване на процесите формиращи личността. 

 От тази гледна точка изучаването на тази сложна релация е необходимо 

условие за добра професионална годност на  всеки практик  консултант и 

терапевт.  

Структурно дисертационният труд е добре подреден .  Направен е 

интересен и подробен литературен обзор на изследванията посветени на 

теорията на привъзаността. 

Разгледани са и много добре са представени теориите на Джон Боулби, 

Мери Ейнсуърт. Детайлно са посочени и обяснени етиологичните причини, 

клиничната картина и класификацията на разстройствата. 

Добро  впечатление прави и задълбоченото познаване и позоваването  на 

класическите  постулати в психотерапията. 

Авторката е извела акцентите върху привързаността  в теориите на 

Зигмунд Фройд,  Мелани Клайн,  Доналд Уиникът,  Франсоаз Долто. 



Прецизно е разгледана теорията за личностовите черти , като са отбелязани 

приносите на  Гордън Олпорт, Реймънд Кетъл, Дигман и Айзенк. 

Спецификата на  личностовите  разстройства и тяхната характеристика е 

надлежно представена и отговаря на съвременните класификации. 

Експерименталната част на дисертационният труд , отговаря на 

изискванията за сериозно научно изследване . 

Целта, задачите , методите и хипотезите са в съзвучие с основната тема и 

са адекватни на изследователските търсения на автора Люба Маринова. 

Изводите са добре постулирани и са ясни . Приносите посочени в 

автореферата са значими и показват личната отговорност на автора към 

разработването на този сложен проблем. 

В заключение считам, че дисертационната  разработка на Люба Маринова 

отговаря на изискванията и предлагам на уважаемите членове на Научното 

жури да присъдят на  Люба Маринова  образователната и научна степен 

"доктор по  психология". 
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