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 Главен асистент Камелия Ханчева е написала и представила за 

защита дисертационен труд разположен в допирните точки на 

доста сложен фактологичен материал от полето на 

психологическата наука. Предметът на изследване обхваща два 

адаптационни процеса /защитни механизми и стратегии за 

справяне/ разгръщащти се в рамката на човешките 

взаимоотношения. Строго казано съдържанието на работата има 

два контекстно интегрални плана. От една страна е реализиран 

критично обоснован психоаналитичен подход, а от друга страна е 

налицекултурен синтез на множество идеи и понятия плуващи в 

територията на детската развитийна психология. 

 Епистемологично погледната по структура и линейно 

съдържание дисертацията носи портрета на класическо научно 

изследване, съставено от проблем, теория, методи, експеримент и 

резултати. Разбира се, тази логическа схема е изпълнена с факти и 

идеи, които извеждат докторанта зад границите на традиционните 

изследователски шаблони. 



Като доказателство ще посоча един достатъчно оригинален 

момент. Камелия Ханчева отчита сложността на проблематиката и 

пристъпва внимателно към избор на изследователски метод. Тя 

търси специфични методи за изследователска интервенция в 

психична реалност, структурирана както от съзнателна, така и от 

безсъзнателна психика. Не всеки изследовател отчита и се 

ръководи от истината, че безсъзнателното е структурирано като 

страна на съзнателното в човешките интеракции и в същото време 

функционира като фактор на рефлексивното преживяване. В този 

социално психичен контекст е осъществен опит за успешен синтез 

на психоанализата с теорията за привързаността и 

невробиологичните теории. 

Съзнанието за сложната взаимовръзка между научен метод и 

релевантна истина води Камелия Ханчева към креативното 

хрумване да осъществи емпирично изследване със специално 

подбрана и адаптирана проективна методика. Важно е да се знае, 

че работата с проективни инструменти не се отдава на всеки 

психологически изследовател. Камелия Ханчева показва здрав 

разум и научна компетентност в изследването на сложни психични 

образувания. Тя се освобождава елегантно от диспозиционните 

инструменти, с неизбежно съпътстващата ги статистическа фасада. 

Прилага адекватен метод на предмета на изследването. 

Внимателният прочит на  дисертацията внушава отлично 

познаване от страна на докторантката на зашеметяващо количество 

информационно натоварени интерпретационна удобни 

психологически понятия и категории. Това дава възможност да 

бъде защитена една издържана гледна точка за адаптивното 



функциониране на защитните механизми и стратегии в практиката 

на човешките отношения, конкретно за снемането на тревожността. 

Впечатлен съм от главата „Механизми на психичното 

структуриране посредством междуличностното взаимодействие”, 

която приемам като идеал за социално психологически анализ в 

сферата на детската психология. Разбира се, тук не е възможно да 

се обсъжда конкретно научната тежест на всички параграфи от 

труда.  

Изследователското самоопределение и индивидуалното 

присъствие на Камелия Ханчева се подсилва не само от 

теоретичната и и експериментална култура, но и от 

психотерапевтичния и практически опит, който притежава в 

работата с деца. 

Държа да прибавя един факт, който е предостатъчен за 

позитивната оценка на тази дисертация. Вече е направен пробив в 

опитите за имперична верификация на психоаналитичните 

постулати и категории. Камелия Ханчева успешно се присъединява 

като пионер в емпиричната верификация на защитните механизми 

и безсъзнателното. 

Ще кажа още, че в съгласие с всичко което твърдя до тук 

дисертационният труд е построен върху пределно адекватна 

библиографска база, без реверанси и отрицание към необходими 

автори и творци. 

Днес при наличието на „много психологии” всяка от които се 

самоопределя като най- значимата, е трудно да се даде 

окончателна методологическа оценка на този труд. Важното е, че е 



изпълнен във духа на един естествено научен и културно позитивен 

подход, който позволява плурализъм във възприятието на 

съдържанието. Като цяло тук е налице логична интеграция на 

рационални елементи от много психологически ориентации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Категорично мисля, че дисертационният труд 

на Камелия Ханчева е писание от високите етажи на съвременната 

психологическа наука, че тя притежава потенциали за креативно 

развитие, поради което предлагам да и бъде присъдена наечната 

степен Доктор по психология. 
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