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Докторската дисертация на Дамяна Иванова е актуална и важна за разбиране 

на спецификата на психологията на българския съвременен мотив за 

потребление. Трудна, но полезна задача, която може да подпомогне 

психологичното консултиране за развитието и повлияване на пазара на 

потребление. 

В първите три глави подробно и систематизирано са обзорно анализирани 

фактори и социо-културален аспект на потребителската социализация, начин 

на живот, критериите за сегментиране на пазара. Втората глава представя 

обзор на класически и модерни оценки и анализи на потребителския 

материализъм. Третата глава е изключително интересна теоретична 

съпоставка между три основни мотива за потребление. Този обзор е чудесен 

теоретичен анализ на най-важните психологични аспекти на потреблението, в 

които докторантката показва умение за съпоставки с обобщения и изграждане 

на теоретичен концепт, върху който полага емпиричното изследване. 

В четвърта и пета  част са представени организацията на изследване с много 

добре формулирани хипотези, цели, задачи, резултати и анализи. 

Изследването е проведено на два етапа, при голяма група участници. Много 

детайлно, прецизно и коректно са представени всички стъпки от изследването, 

с подробни данни от сложните статистически анализи и направени 

психологични интерпретации. Тези две части показват постигнатите от 

докторантката сериозни умения да организира изследване и да прави 

професионално научни анализи, в които проследява сложни взаимовръзки на 

социално и личностово въздействие върху динамиката на промяна при 

престижното потребление. Тя умело разкрива преплетените взаимовръзки 

между вътрешни характеристики на личността, външна насоченост на 

потребителско поведение и социален престиж, поддържан от културови 

параметри. Тази част заслужава висока оценка за научно постижение! 

В обобщенията Д. Иванова умело и с чувство на критичност към своя труд 

обсъжда както приносите, които са съразмерно и ясно формулирани, така и 

ограниченията на своето изследване и анализи. 

 



В заключение считам, че докторската дисертация на Дамяна Иванова е 

отлично организирана, изследователски изпълнена с прецизни анализи и 

научни интерпретации. Тя има съществен принос за организационното 

консултиране у нас и е достоен научен труд за съпоставка с чужди изследвания 

в тази област!  

Окончателното ми становище е – Научното жури да присъди на Дамяна 

Иванова Цветанова образователната и научна степен „доктор”! 
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