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Рубрика на Анжела Гюрова

Проф. Стоицова 
и предизвикателството 
да вдъхновяваш 
„В България на 8 декември празнувате науката, младостта и стремежа към знание, нали?“ – неотдавна ме 
попита моя чешка приятелка. Разказах й набързо историята и символиката на този толкова наш, студент-
ски празник, но все пак потвърдих и нейното предположение. Наистина това има смисъл да празнуваме 
– младостта, знанието, вярата в бъдещето, смелостта на мечтите и благодарността към хората, които ни 
окриляват. В навечерието на поредния 8 декември, имам честта да водя вълнуващ разговор с професор 
Толя Стоицова – преподавател по социална и медийна психология и доктор на психологичните науки. За 
това колко изкуство има в науката и как без в началото да мечтаеш да преподаваш, бързо се превръщаш 
в мечтания преподавател за студентите, оставям да Ви разкаже тя, в отговор на моите въпроси…

– Психолог, изследовател, доктор 
на науките, академичен преподава-
тел, ръководител на докторанти и 
дипломанти, автор на книги, веро-
ятно пропускам нещо. Ще оставя на 
Вас де се представите на читателите 
на „Роден глас“.

– Допълвам – треньор съм в прак-
тиката по комуникативни умения, 
разрешаване на проблеми и работа 
в екип. Работя и с „Еразъм“ студенти 
и „Еразъм“ практиканти. Но и най-
важното за мен в живота трябва да 
добавя: майка съм на двама синове и 
баба на трима внуци.

– Вие ли избрахте психологията, 
или тя Вас?

– Май и двете. Избрах психология-
та по съвет на сестра ми. По мое време 
в училище не изучавахме психология. 
Аз бях още ученичка в Английската 
гимназия, а сестра ми вече следваше 
история в Софийски университет. 
Веднъж се върна вкъщи и каза, че има 
специалност, точно за мен. Бяхме мно-
го близки – повярвах й. Сега се лаская, 
че и психологията е избрала мен.

– Какви са основните предизви-
кателства, с които Ви среща препо-
давателската дейност? 

– Предизвикателствата наисти-
на са големи, особено днес. Да бъда 
откровена – не съм мечтала да бъда 
преподавател. Бях много добра сту-
дентка, но „не хранех някаква лю-
бов“ към преподавателите. Особено 

ме дразнеха тези, които малко зна-
еха, дори по-малко от мен. Така се 
случи, че научният ми ръководител 
на първата ми дисертация – покой-
ният вече проф. Г. Йолов се разбо-
ля и ме помоли аз да го замествам. 
При това – много мило. Каза ми, че 
на друг не би поверил лекциите си. 
И аз, за да не го разочаровам, се съ-
гласих. Готвех се и много се стараех. 
Той беше изключителен лектор, след 
него да влезеш в лекция, направо си 
беше предизвикателство. После раз-
брах, че от другата страна на учебния 
процес, естествено нещата изглеждат 
по-различно. Задължена съм му.

– Как успявате да задържите 
вниманието и интереса на студен-
тите?

– За всяка лекция се подготвям, 
нищо, че от години преподавам – все 
осъвременявам лекциите си. И мал-
ко нескромно, опитвам се да бъда 
артистична – не случайно 15 години 
преподавах в НАТФИЗ. Може би и 
това играе роля, не просто уважавам 
студентите си, аз ги обичам. Те го 
усещат и ми отвръщат с внимание.

– С какво настоящите Ви студен-
ти се различават от най-първите, на 
които сте преподавали?

– Малко да те разочаровам. Разли-
ката не е голяма. И все пак – сегашни-
те студенти са добри с новите техно-
логии, но по-малко четат книги и като 
цяло като че ли са … малко по-невъз-

питани. И между първите, и между 
сегашните ми студенти, има много 
умни и любознателни млади хора.

– Казват, че „най-голямата на-
града за един преподавател е да 
вижда как учениците/студентите 
му се превръщат в достойни хора“. 
Това ли наистина е едно от най-цен-
ните неща при преподаването – да 
виждате как студентите буквално и 
преносно израстват пред Вас?

– О, това е огромно удоволствие 
за мен – да видя как израстват моите 
студенти пред погледа ми! Тогава се 
лаская, че и аз имам, макар и съвсем 
малка заслуга, за това. А за защити-
лите успешно мои докторанти – на-
право съм щастлива като се хабили-
тират (станат доценти и професори). 
Някои започват работа на престиж-
ни позиции у нас и в чужбина. Мно-
го се надявам да ме задминат – това 
е смисълът, който аз влагам в обуче-
нието. И много се гордея с успешните 
ми вече бивши студенти.

– След толкова години активна 
преподавателска дейност, успяват 
ли студентите все още да Ви изне-
надат с нещо? Въпрос, дискусия, об-
ласт на интерес, креативни подходи 
в изпълнението на задания…

– Явно съм „попораснала“ на въз-
раст – изненадите са от един и същи 
тип, малко поосъвременени, заради 
развитието на новите комуника-
ционни технологии.
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... – Вие сте преподавали и извън 
България, какво Ви накара да се 
върнете отново в родината? 

– Така е – преподавала съм или съм 
участвалa в изследователски проекти – 
и на запад, та чак до САЩ, и на изток 
– до Русия. Предлагали са ми да оста-
на в САЩ, особено след като спечелих 
най-високата стипендия на Фонда-
ция „Фулбрайт“ (Advanced Research in 
Psychology) в Калифорнийския универ-
ситет в Санта Барбара. И въпреки, че 
съпругът ми, ядрен физик, също „фул-
брайтер“, работи повече от 10 г. в САЩ, 
аз имах 2 сериозни причини да остана 
в България: 1. Не оставям синовете си 
без подкрепа, макар и пораснали и 2. У 
дома си ми е най-добре – на мен дори 
родният въздух ми помага. Още на ле-
тището в София си го помислям – кол-
ко е хубаво да видиш и поживееш в дру-
ги култури, и как няма по-хубаво нещо 
от това да се завърнеш у дома.

– Нека в чест на 8 декември за-
въртим калейдоскопа на времето. 
Ще ми разкажете ли за ярък спомен 
от Вашите студентски години?

 –Ха-ха, този въпрос много ме 
изненада. Ще споделя искрено, да не 
изневерявам на себе си. Не са малко. 
Но нека е само – сега си мисля, че 
не съм била лесна студентка за пре-
подавателите. Все исках нещо, което 
не е много или пък хич разрешено. 
Например, по мое време Фройд беше 
забранен. Затова веднага реших, че 
ще пиша есе за него. Преподавателят 
ми ме извика и каза, че есето ми е за 
повече от отличен, но трябва да ми 
пише – двойка. Много се притесня-

ваше, та се наложи аз да го успокоя-
вам, че при само шестици и няколко 
петици, издържам на една двойка. 
Какво нещо е животът… Сега препо-
давам Фройд на моите студенти. 

– А извън академичните среди, 
какво обичате да правите в свобод-
ното си време? Какви са Вашите хо-
бита и интереси?

– Много обичам да чета – не само 
психологическа, но и художестве-
на литература и документалистика. 
Обичам и театър, но най-много – 
опера и балет. И ми се танцува… раз-
товарва ме. А сега в пандемията ми 
остават книгите и медиите. 

– За какво не Ви остава доста-
тъчно време? 

– Опитвам се да намеря време за 
всичко, което ми доставя удоволст-
вие. Мисля си, че зависи от това как се 
организирам. Синовете ми с любов ме 
иронизират, че съм „велик организа-
тор“. Като се самоорганизирам, започ-
вам да организирам и тях, нищо, че са 
много големи. Не им е лесно с мен, но 
пък аз случих с тях! Обичам да се сре-
щам с приятелите си. Имам три прия-
телки от ученическите години, а сега 
сме на крачка разстояние от пенси-
ониране. Виждахме се поне веднъж в 
месеца. Сега, няма как, но пандемията 
ще отмине и веднага ще възобновим 
„графика“ на виждане. Още отсега го 
обсъждаме по телефона.

– Любимо място, където искате 
да отидете? Или пък да се завърнете 
отново? 

– Доста любими места имам и у 
нас, и в чужбина. В България – искам 
да отида на нашето си море. Обичам 
също Пловдив и Благоевград. В чуж-
бина, с удоволствие бих се върнала 
в Калифорния, в Невада, в Тенеси – 
също. Из Европа бих посетила отново 
и отново всички столици или някои 
по-големи градове – от Златна Прага 
през стара и нова Будапеща до Виена, 
Париж, Флоренция, Мюнхен. А още 
по-далеч – имам приятели в Мелбърн, 
Австралия, и съответно вълнуващи 
преживявания от времето, когато бях 
там. Повечето места, на които искам 
да се завърна, освен че са красиви, са 
свързани и с много скъпи за мен хора. 
Бих ги посетила с удоволствие отно-
во, за да има откъде да се върна пак в 
София, в моя роден град.

– Срещат ли се някъде науката 
и изкуството? Всъщност разделяли 
ли са се те изобщо?

– Ти почти отговори. Те са непре-
къснато заедно. Изкуство е да изслед-
ваш научно различни феномени от 
действителността, както и да препо-
даваш – почти е актьорско майстор-
ство! Ако вземем живописта от из-
куствата за пример – толкова много 
наука има за пропорциите. А операта 
– как се пее и как се диша? Пак наука. 
Всички техники в изкуствата са науч-
ни. Балетът не прави изключение. 

– И за финал – ако студентите ще 
запомнят само едно нещо от Ваши-
те лекции, то какво бихте искали да 
бъде то?

Да вярват в себе си, да полагат 
усилия и няма как да не успеят!  ◆

ПРОПУСНАЛИ СТЕ БРОЙ? ЕЛЕКТРОННИЯТ ВАРИАНТ ВИ ГО ПРЕДОСТАВЯ!
www.bgklub.cz/rodenglas/
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