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на д-р Росица Георгиева 

 

Представените публикации са 30 на брой – една монография,  11 статии в 

научни списания и 18 статии в тематични сборници. Пет от статиите не 

попадат в тематичната рамка на клиничната психология, но са включени в 

списъка, тъй като в тях е използван феноменологичен подход при изследване и 

анализ на актуални социални теми, каквито са заплахата от терористична атака 

и демографските проблеми на съвремието ни. (3, 4, 22, 23, 24)   

Останалите 25 публикации могат да бъдат разделени в три тематични блока: 

• Същност и приложение на личностно-центрирания подход на 

Карл Роджърс в клиничната и социалната практика;  

• Хуманистичната и екзистенциалната психология и психотерапия -

необходим ракурс при анализа на личностни и актуални социални 

проблеми; 

• Справяне със социален стрес и трудово напрежение – техники и 

системи за регулирането и намаляването им.     

Към първата тематична група се отнасят публикациите 1, 5, 9, 11, 12, 14, 

17, 22, 24, 25. В тях и главно в монографията е представена систематизирано  

хуманистичната терапевтична концепция на Карл Роджърс и възможностите, с 

които тя обогатява психологичната и социална практика. Както авторът, така и 

цялата хуманистична психология са сравнително слабо застъпени в 

литературата, образователните и тренинговите програми по психология у нас. 

В същото време идеи и техники от тях се цитират и използват широко без 

необходимото им теоретично осмисляне. В този смисъл предлаганите 

разработки запълват една празнота и внасят необходим баланс в силно 

наклонената към психоанализата представа за психотерапевтичната и 

психологичната теория и практика. Сравнителният анализ между 

хуманистичната и психоаналитичната парадигми е направен както на нивото на 

базовите теоретични постулати, така и на нивото на техническите похвати, до 



конкретните детайли на „терапевтичния сетинг“, повлияващи хода и характера 

на терапевтичното взаимодействие. (1, 11) Изследването на терапевтичния 

подход на Карл Роджърс няма тясно клинична ориентация, а подчертава 

общоприложимите принципи на хуманистичното отношение към хората във 

всички сфери на социалната практика и специалната роля на психолога в тях. В 

този смисъл той е модел за „хуманизъм на практика“, който може да бъде 

противопоставен на тенденциите за дехуманизация в много сфери на 

човешките отношения.  (25) 

Особено внимание е обърнато на недирективността и неекспертното 

поведение в психотерапевтичната и консултативна практика, които са 

емблематични за личностно-центрирания подход. На тяхната същност и 

усвояване са посветени публикациите, насочени към обучението на 

психолозите и специалисти от „помагащите професии“. (1, 9, 17, 22, 25) 

„Емпатичната лаборатория“ на Карл Роджърс е разгледана не само като 

обучителна методика, а и като уникална среда за експериментиране и 

творчество в областта на междуличностните взаимодействия и 

себеизследването, която няма аналог в психологичната и социалната 

практика.(1, 9) Задълбочено са анализирани „необходимите и достатъчни 

условия за личностно развитие и промяна“, предложени от Карл Роджърс като 

хуманистична база за дейностите повлияващи формирането на човека и 

неговите избори. Най-подробно това е направено във връзка с емпатията, един 

интригуващ, но малко изследван и недостатъчно пълноценно използван в 

психологичната практика аспект на интерперсоналните взаимодействия. 

Емпатията е анализирана като „субективно състояние“, „процес на диалогично 

взаимодействие“ и „проява на специфична емпатийна интелигентност“. 

Направен  е сравнителен анализ на ролята, функциите и ефекта от използването 

на емпатията в терапевтичния модел на Карл Роджърс и в психоанализата на 

Хайнц Кохут, обсъдени са проблемите, възникващи при редукцията и 



смесването на подходите. (1, 9, 11, 17) Конгруентността, друго дефинирано от 

Карл Роджърс качество, е анализирана не само като основна професионална 

нагласа на хуманистично ориентираните психолози и психотерапевти, но и 

като важен елемент от други професии, свързани с влияние и въздействия 

върху личността като журналистическата, лекарската, учителската и др. (1, 11, 

12, 13) Подчертана е тезата, че не всеки професионалист може да създаде  

„екологична личностна среда за развитие“, което рядко се отчита при избора и 

подготовката на хората, занимаващи се с възпитание и терапевтични 

въздействия. Като начин за проникване, разбиране и моделиране на вътрешния 

свят на Другия, темата за емпатията е анализирана и от етична гледна точка. 

Този аспект в анализите присъства в редица публикации, в които въпросите за 

етиката в научната и приложната психология се поставят от позицията на 

хуманистичната психология и са продължение на нейната полемика с 

когнитивно-поведенческата парадигма относно границите и методите за 

контрол, манипулиране и управление на човешкото поведение в съвременните 

условия.  (1, 5, 10, 12, 13, 14, 23) 

Вторият тематичен кръг включва публикациите, разглеждащи различни 

психологични и социални проблеми от гледна точка на екзистенциалната 

психология и психотерапия. Това е парадигмата, която позволява обогатяване и 

разширяване на концептуалния модел на хуманистичната психология и в 

частност на личностно-центрирания подход, без да противоречи на техните 

ценностни постулати. В контекста на психотерапията е поставен акцент върху 

„екзистенциалната Среща“ и нейните процесуални измерения и ефекти. (1, 11)  

В по-широк план са анализирани ситуациите на социална криза и „инверсиите 

на жизненото пространство“, които са предизвикателство за адаптивните 

възможности на индивида, а от психолога изискват умения за подпомагане на 

неговия вътрешен ресурс за справяне, целеполагане и екзистенциално 

осмисляне. (2, 8, 14, 15) От екзистенциална гледна точка е разгледан проблемът 



за психичното благополучие. Дискутиран е психоаналитичният принцип на 

удоволствието и хомеостазата като неадекватен за надбиологичните нива на 

човешкото функциониране, които определят характера и вектора на 

поведението в екстраординарните и трагични моменти от живота. (2, 7) Темата 

за личностната, екзистенциалната и социалната криза е разгледана в няколко 

публикации с акцент върху кризата на идентичността, която отново е 

представена с различно от класическото психоаналитично обяснение. От 

позицията на екзистенциалната терапия е разгледана личностовата патология 

свързана с идентичността и границите на нейната условност. При разглеждане 

на екзистенциалните аспекти на социалната криза специално внимание е 

обърнато на екзистенциалната тревога. Подчертано е, че за разлика от 

невротичната тревога, тя не може и не трябва да бъде лекувана, защото не е 

продукт на вътрешен конфликт, а индикатор за ценностите, които човек се 

опитва да съхрани на всяка цена. Посочени са несъзнаваните механизми за 

намаляване на тревогата чрез „бягство от културата“ и превръщането и в 

„страх с конкретно лице“, както и възможностите за манипулиране на 

тревожните индивиди по време на политическа и социална криза.  (2, 6, 23, 24)   

Една от публикациите е посветена на изследването на екзистенциалните 

проблеми на жените, преживяващи криза на средната възраст в началото на 

климакса. Тази тематика е много по-слабо разработена в сравнение с 

проблематиката, свързана с кризата на мъжете в средата на живота и разкрива 

чисто женски аспекти на проблема, а именно: „криза на суетата“, криза на 

изпразненото гнездо“, „криза на студеното легло“, „невидимата жена“ и др. За 

изследване и терапия на тези проблеми е разработена и апробирана авторска 

проективна методика, наречена „жизнен пасианс“. Освен за конкретното си 

предназначение тя може да бъде успешно използвана и в други случаи, 

изискващи от човека осмисляне и преоценка на актуалната жизнена ситуация, 

планиране на бъдещето и промяна в поведението. (21) Друга публикация 



представя модел за групова работа с преживяването на социалната промяна по 

време на демократичния преход в четиригодишна кроскултурна интеракционна 

група. Тя демонстрира методите и резултатите от „групите за срещи“,  в 

личностно-центрираната парадигма, които могат да бъдат използвани при 

обсъждане и решаване на различни екзистенциални и социални проблеми.   

(25) 

Третият тематичен модул включва публикации посветени на изследване 

на психичното напрежение в труда и разработване на специализирани 

програми за релаксация, приложими в производствени условия. Описана е 

спецификата на труда в четири различни професионални дейности: тежък 

физически труд в неблагоприятни условия – металурзи от доменно 

производство; монотонен физически труд в статична поза – плетачки на стан; 

интелектуален монотонен труд в статична поза – чертожници; учителска 

професия – интелектуално, емоционално и психическо натоварване при 

постоянен шум. За всички професии са разработени релаксиращи програми, 

включващи общ профилактичен блок и специални упражнения за снемане на 

напрежението в проблемните зони и формиране на устойчивост към 

специфичното натоварване. Предложените програми са апробирани в трудови 

условия като са направени замервания преди и след провеждането им, както и 

сравнения с контролни групи. Получени са значими промени в оценката на 

субективното състояние, а също по обективни показатели от психологични и 

психофизиологични измервания. На базата на проведените изследвания е 

създадена методика за подготовка на психолози от практиката за 

самостоятелна работа по изготвяне, организация и провеждане на релаксиращи 

програми за снемане на стрес и напрежение в трудови условия. Умението за 

„диалог със стреса“ е важна част от културата на всеки човек. (16, 27, 28, 29, 

30) Справянето с психичния стрес е разгледано и в контекста на социалната 

ситуация в началото на 90-те години с конкретни анализи и препоръки. (26) 


