
 

Вх. № РД-95/26.02.13 г. 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на кандидатурата на гл. ас., д-р РОСИЦА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 

по конкурса за доцент по 05.06.14 медицинска психология (клинична 

и консултативна психология), област на висше образование 3 

„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 

3.2 „Психология”, обявен от Институтът за изследване на населението 

и човека при БАН  

 

 Доктор Росица Георгиева е преминала целия си досегашен 

професионален път като научен сътрудник в Института по психология 

към Българската академия на науките (понастоящем Институт за 

изследване на населението и човека). Научните й интереси през 

последните близо 30 години са свързани с феноменологичното и 

хуманистично направление в психологията и по-специално - с 

личностно центрирания подход на Карл Роджърс. Може да се каже, че 

тя е пионер в тази област, а и до днес си остава един от малкото 

специалисти в нея. В тази област тя работи както като практик-

терапевт, така и като учен. Кулминацията на работата й е наскоро 

излязлата монография „Психотерапията на Карл Роджърс. Емпатичното 

терапевтично интервю”. Затова ще започна анализа на нейните 

приноси с тази монография.  

 Книгата е изключително полезна дори само затова, че досега у 

нас не е писано нищо по тази тема, не е преведен и нито един труд на 

Карл Роджърс. Но не просто това е достойнството на този труд. Той е 

много задълбочен и разкрива отличната осведоменост на авторката 

относно работата на Карл Роджърс и хуманистичната психология като 

цяло. Росица Георгиева се е постарала да създаде цялостна представа 

за подхода на Роджърс, започвайки от неговите философски и 

ценностни основания, минавайки през основните  понятия и принципи 

на теорията му и стигайки до терапевтичната практика, до 



практически указания за провеждането на емпатично терапевтично 

интервю и примери за такива интервюта. Акцент в анализа й, както 

тук, така и в предишни публикации, е емпатията, който процес тя се 

старае да осветли както теоретично, така и практически. Трудът й 

отразява съчетанието между практикуващ терапевт и задълбочен 

учен, с което тя се отличава. Изложението не е „затворено” в рамките 

на Роджърсовата школа, а е очертано нейното място в съвременната 

психотерапия и личностова психология. Особено задълбочена е 

съпоставката с психоанализата. Читателят добива представа за редица 

общи проблеми на съвременната психотерапия като цяло. В хода на 

цялото изложение се чувства пристрастието на авторката към 

личностно центрирания подход, възхищението й от личността и делото 

на Карл Роджърс. Но това пристрастие не замъглява критичния й, 

аналитичен поглед към материята. На дискусионните моменти в 

работата на Роджърс е отделено много голямо внимание, внимателно 

са обсъдени аргументите на нейните критици.  

 Теорията и практиката на Карл Роджърс са в центъра на 

вниманието на д-р Георгиева, но  интересите й са значително по-

широки. Тя познава задълбочено хуманистичното и екзистенциалното 

направление в психологията и психотерапията. В една поредица от 

статии и изяви на научни форуми тя прилага техния подход към 

анализа на разнообразни проблеми от личностно и социално-

психологично естество: отношенията между поколенията, социалната 

криза, моралът и социализацията на децата и младежите, кризата на 

средната възраст и други. Тя убедително отстоява тяхната гледна 

точка пред психологическата общност у нас (а и не само 

психологическата, също и етическата, социологическата, 

медицинската).  

  Привързаността на д-р Георгиева към хуманистичната и 

екзистенциална психология и в частност към личностно центрирания 

подход на Роджърс е свързана и с интереса й към философията и 

етиката в научната психология – към това как психологията гледа на 



човека и какви цели си поставя в работата си с него. Д-р Георгиева 

убедително защитава гледището за човека като разумна, свободна и 

достойна личност, която не може да бъде просто обект на изследване 

и манипулация. 

 Като изследовател в Института по психология към БАН (по-късно 

– към Института за изследване на населението и човека) д-р 

Георгиева е осъществила 12 изследователски проекта, като на 

повечето е била ръководител. Понастоящем е ръководител на проект 

за оказване на психо-социална подкрепа при кризисни събития, 

финансиран от МОМН.  

 Особено впечатляващо приложение на феноменологичния 

подход е налице в голям международен проект за анализ на начина, 

по който терористичните събития се отразяват в печата.  

 Д-р Георгиева има и компетенции в областта на релаксационните 

техники и прилагането им за преодоляването на психичното 

напрежение и стреса.  

 Във връзка с публикациите на Росица Георгиева ми се иска да 

отбележа и умението й да пише ясно, просто и дори увлекателно – 

умение, което не се среща много често сред научните работници.  

 Наред с работата си на учен, Росица Георгиева има 

двадесетгодишна практика като личностно-центриран психотерапевт, 

която се основава на солидна подготовка в поредица от обучителни 

мероприятия и специализации в различни страни – Русия, Франция, 

Полша, Гърция и други. Като терапевт тя има и свой методичен принос 

– разработената от нея методика „жизнен пасианс”, която може да 

бъде използвана широко в консултативната и клиничната практика. 

Работила е както самостоятелно, така и в екипи, занимавала се е със 

семейна консултация, с консултиране на безработни, работила е на 

гореща линия „телефон на доверието” към Българския червен кръст.

 Росица Георгиева има и солиден, двайсетгодишен опит в 

преподавателската работа. От 1993 година досега чете лекции в Нов 

български университет върху теорията и практиката на Роджърс, 



върху екзистенциалната и хуманистична психология, а също и по 

психология на емоциите. Преподавала е също в Софийския 

университет, водила е следдипломна квалификация в Медицинския 

университет и Българската академия на науките. Специално място в 

работата й заемат усилията й да преподава техниките за 

осъществяване на емпатия в терапевтичната работа („емпатична 

лаборатория”).  

 Д-р Георгиева полага усилия и за популяризиране на научните 

знания, към които е пристрастна, стреми се да помогне чрез тях на 

много хора. Има множество научно-популярни публикации в списания 

за популярна психология. Води редовна психологична рубрика по 

Българското национално радио, от която са излъчени над 60 

предавания.  

  Като дългогодишна колежка на д-р Георгиева в някогашния 

Институт по психология на БАН мога да свидетелствам за сериозността 

и увлечението, с които тя се посвещава на работата си. Не ми се иска 

да оставя неотбелязан и нейния дългогодишен ангажимент към 

синдикалната организация, умението й да защищава принципно и 

упорито интересите на колегите си.   

 В заключение, препоръчвам горещо на уважаемото Научно жури 

да присъди на д-р Росица Георгиева званието „доцент”. Като такъв тя 

ще бъде изключително полезен член на ИИНЧ и ще може да предава 

своята квалификация на по-млади колеги.  

 

Рецензент: доц. д-р Маргарита Дилова 

Нов български университет 


