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С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

от проф. д.пс.н. Наталия Хр. Александрова за провеждане на конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент” по научна специалност Медицинска психология 

(клинична и консултативна психология) 05.06.14 към Институт за изследване на 

населението и човека при БАН, обнародван в Държавен вестник бр. 85 от 06.11.2012 г. 

конкурс  

 

 

 В настоящия конкурс за доцент по  Медицинска психология (клинична и 

консултативна психология) участва един кандидат – гл. ас. д-р Росица Георгиева. 

Трудовете и разработките на д-р Росица Георгиева я представят като един 

последователен и верен на своите научни интереси и практически измерения на 

хуманистичната психология в нашата психологическа общност. Представените за 

рецензиране трудове са надлежно резюмирани и коректно изведени приносните 

аспекти на проучванията и изследванията.  

Публикациите, които са представени са 30 на брой – една монография, 11 статии 

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

на клиничната психология, но са в списъка, тъй като тук се прилага феноменологичния 

подход за изследване и анализ на актуални социални теми, каквито са заплахата от 

терористична атака и демографските проблеми на съвремието ни. Представените 25 

публикации могат да бъдат групирани в три тематични блока: 

1. Хуманистичната и екзистенциалната психология и психотерапия –базисен 

център при анализа на личностни и актуални социални проблеми, основен подход в 

изследването на процесите на себепознание. Съвсем правомерно и в авторската справка 

се изтъква, че хуманистичната и екзистенциална парадигми са малко познати и 

използвани у нас и тяхното разработване, прилагане и популяризиране има приносен 

характер в рамките на трудовете на д-р Росица Георгиева.  

Пространно 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, а така също е разгледан 

проблемът за психичното благополучие. В този контекст една от публикациите е 



посветена на изследването на екзистенциалните проблеми на жените, преживяващи 

криза на средната възраст в началото на климакса. За изследване и терапия на 

проблемите на жените в този деликатен и предизвикателен период е разработена и 

апробирана авторска проективна методика, наречена „жизнен пасианс“. Нейното 

предназначение има своето по-широко приложение като бъде успешно използвана и в 

други случаи, изискващи от човека осмисляне и преоценка на актуалната жизнена 

ситуация, планиране на бъдещето и промяна в поведението. 

2. Същност и приложение на личностно-центрирания подход на Карл Роджърс в 

клиничната и социалната практика. 

Подходът на Карл Роджърс в публикациите се изтъква, че няма тясно клинична 

ориентация, а подчертава общо приложимите принципи на хуманистичното отношение 

към хората във всички сфери на социалната практика и специалната роля на психолога 

в тях. Това ясно очертава и е една сериозна заявка за развитие на практическите 

измерения на хуманистичната и екзистенциалната психология. В този смисъл особено 

продуктивна е идеята и нейната реализация за “Емпатичната лаборатория“ на Карл 

Роджърс, която е представена не само като обучителна методика, но и като уникална 

среда за експериментиране и творчество в областта на междуличностните 

взаимодействия и себеизследване. Емпатията се анализира като „субективно 

състояние“, „процес на диалогично взаимодействие“ и „проява на специфична 

емпатийна интелигентност“ и е направен сравнителен анализ на ролята, функциите и 

ефекта от използването на емпатията в терапевтичния модел на Карл Роджърс и в 

психоанализата на Хайнц Кохут като са обсъдени проблемите, възникващи при 

редукцията и смесването на подходите. Като начин на проникване, разбиране и 

моделиране на вътрешния свят на Другия, темата за емпатията е анализирана и от 

етична гледна точка. Етичните аспекти в изследователската и особено в приложната 

работа на психолога са същностни аспекти в част от представените публикации. 

3. Справяне със социалния стрес и трудовото напрежение – техники за 

регулирането и намаляването им.  

Третият тематичен блок обхваща публикации посветени на изследване на 

психичното напрежение в труда и разработване на специализирани програми за 

релаксация, приложими в производствени условия. Разкрики са спецификите 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. Особено ценно е, че 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 структурирана методика за подготовката на психолози за 

практикуването на самостоятелна работа по изготвяне, организация и провеждане на 

релаксиращи програми за снемане на стрес и напрежение в трудови условия. Именно 

тук д-р Росица Георгиева подчертава, че умението за „диалог със стреса“ е важна част 

от културата на човека. 

Представените научни трудове и разработки на гл. ас. д-р Росица Георгиева и 

изложените по-горе впечатления, оценки и коментар, направени от мене отразяват 

важните, съществени, ключови приносни аспекти на нейните разработки, които 

оценявам като напълно достатъчни, за да й се присъди академичната длъжност 

“доцент” по научна специалност Медицинска психология (клинична и консултативна 

психология) 05.06.14 и предлагам на членовете на Уважаемото научно жури да изберат 

гл. ас. д-р Росица Христова Георгиева за академичната длъжност “доцент”. 

 

 

София 
26. 02. 2013       Подпис: 
 

 

 

      (проф. дпсн. Наталия Александрова) 
 

 

 

 

 

 


