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Уважаема проф. Гурова,

От  името  на  ръководството на  Института  за  изследване  на  населението  и

човека  при  Българска  академия  на  науките,  и  на  учените  от  департамент

„Психология“,  както  и от  мое  име Ви  поздравявам най-сърдечно  по случай  30-та

годишнина от създаването на  департамент "Когнитивна наука и психология".

 Поставяйки началото преди 30 години в една нелека обстановка за развитие

на департамента, но с оптимизъм и много усилия за привличането на студенти, както

и  на  преподаватели,  през  годините  бе  достигнато  едно  действително  високо

европейско равнище.  Сега всички поставени цели и приоритети изглеждат не само

постигнати,  но  и  очертаващи  една  образователна  среда,  привлекателна  за

обучаващите  се  студенти,  както  и  за  разгръщане  професионалния  потенциал  на

преподавателите.  В  нашия  департамент  „Психология“,  наследник  на  Института  по

психология при БАН, сме свързани с изграждането на програми по психология, за

които със съвместни усилия с  колегите от НБУ се надяваме и се радваме да сме

подпомонали  развитието  на  специалността.  Немалко  колеги  четат  лекции  през

годините  в  департамент  „Когнитивна  наука  и  психология“.  Бакалавърски,

магистърски програми, както и докторската програма, проектите, експерименталните



лаборатории и проекти оформят собствения профил на департамента като център за

модерно образование и научноизследователски постижения.  

В  напрегнатите  времена  със  сериозни  предизвикателства  пред  човешката

психика  и  съзнание  създаването,  обогатяването  и  развитието  на  програми  към

департамента  в  сферата  на  психологията,  осигуряването  на  кадри  за  социалната

практика  и  научната  изследователска  сфера,   развитието  на  познание  чрез  най-

новите постижения на психологията и на нейното прилагане  от млади, обещаващи

бъдещи  специалисти  е  особено  значимо  за  целите  на  подобряване  психичното

здраве и благополучие на българските граждани. 

Надяваме  се  нашето  дългогодишно  сътрудничество  да  продължи  и  да  се

развива и занапред в образователна и научноизследователска посоки.

     Поздравяваме всички преподаватели и студенти в департамент „Когнитивна наука  

и психология“ с годишнината и пожелаваме здраве и професионално удовлетворение. 

Успех на участниците в Зимната школа и  годишната конференция!

Проф. Д-р Йоланда Зографова

Директор

 на Институт за изследване на населението и човека 

Българска академия на науките


