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Резюме. Цел на представеното изследване е да се анализира връзката между субективната възраст и чертите на личността в развитийния период на преход към ранната зряла възраст. В
изследването участват млади хора, които попълват въпросници за субективната възраст и личностните черти по модела на Големите 5. Анализът на данните разкрива статистически значима връзка между субективното себевъзприятие като „по-възрастен от годините си“ и чертата
„съзнателност“. Резултатът е индикативен за процеса на психосоциално израстване в периода
на „пробуждащата се зрялост“ (18–25 г.) и начина, по който възрастовото самоопределение,
като измерение на идентичността, си взаимодейства с личностния потенциал за отговорно и
автономно поведение. Изследването допринася за обогатяването на досегашните изследвания на
диференциалната специфика на този развитиен период в български условия и определянето на
маркерите за адаптивно разрешаване на свързаните с възрастта предизвикателства.
Ключови думи: пробуждаща се зрялост; преходът към зрелостта; черти на личността; субективна
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