
Вх. № РД-77/11.02.2013 г. 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на научните трудове на гл.асистент д-р Росица Христова Георгиева, представени за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в  област на 

висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление: 3.2 Психология, научна специалност 05.06.14. Медицинска психология 

(клинична и консултативна психология), обявен в ДВ бр. 85 от 06.11.2012 г. за 

нуждите на Института за изследване на населението и човека при БАН.  

 

Рецензент: проф. д-р Елиана Станкова Пенчева -  Институт за изследване на 

населението и човека при БАН.  

 

 Документите на единствения кандидат за конкурса д-р Росица Христова Георгиева 

съответстват на ЗРАСРБ и  ППЗРАСРБ.  

 Кандидатката завършва психология през 1976 г. в Московския Държавен 

Университет, където през 1981 защитава дисертация на тема: “Сензомоторни аспекти на 

психофизиката на зрението“. Същата година постъпва на работа в Института по 

психология – БАН,  (трансформиран по-късно  в Институт изследване на населението и 

човека), където работи и досега, като последователно заема длъжностите научен 

сътрудник ІІІ, ІІ, І ст. и съответно главен асистент. През периода 1983 – 2002 г. тя 

получава допълнителна квалификация в различни курсове у нас и в чужбина по 

психологично консултиране и психотерапия. В продължение на своя трудов стаж д-р 

Георгиева работи по 12 научни проекта, на 7 от които е научен ръководител, а в другите -

участник. Тя има и сериозен преподавателски опит по проблемите на клиничната и 

консултативната психология – в НБУ, СУ „Св.Кл.Охридски”, Медицински Университет – 

София и ИИНЧ – БАН. Богатата и клинична практика  включва самостоятелна и екипна 

работа с клиенти, семейства, консултиране на безработни, работа на „гореща линия - 

телефон на доверието“ към БЧК, създаване и провеждане на анти-стрес програми за 

кризисни и производствени ситуации, както и работа под супервизия и самостоятелна 

психотерапевтична практика като личностно-центриран психотерапевт. 

 Д-р Росица Георгиева участва в конкурса за доцент с 30 публикации: един 

монографичен труд и 29 статии с сборници и списания (1 на руски език). От статиите 

10 са самостоятелни, 19 – в съавторство, като 2 от тях са под печат. Основните 

публикации на кандидатката могат да бъдат групирани в три тематични направления:  
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• Същност и приложение на личностно-центрирания подход на Карл 

Роджърс в клиничната и социалната практика (1, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 

24, 25). 

• Хуманистичната и екзистенциалната психология и психотерапия -

необходим ракурс при анализа на личностни и актуални социални 

проблеми (1,2, 6,  7, 8, 11,14, 15, 21, 23, 24,  25). 

• Справяне със социален стрес и трудово напрежение – техники и системи 

за регулирането и намаляването им    (16, 26, 27, 28, 29, 30). 

 Налице е и една четвърта група от пет от статии, които строго погледнато не 

попадат в тематичната рамка на клиничната и консултативната психология, но се 

родеят с тях, тъй като са посветени на феноменологичния подход при изследване и 

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

демографските проблеми в съвременния свят (3, 4, 22, 23, 24). А освен това 3 от тези 

статии (22, 23, 24) се отнасят и към едно, съответно към две от трите, обособени 

направления (както е отбелязано по-горе).  

 Най-ярък представител на произведенията от първото направление е монографията 

(1), която има характер на хабилитационен труд и ще бъде анализирана по-подробно. 

Книгата е научно-приложно съчинение, което представя панорама на творчеството и 

практиката на К.Роджърс през призмата на неговите изяви – произведения, лекции, срещи 

и дебати в съчетание със собствения опит и рефлексия на авторката. Тя е в размер на 271 

страници, организирани в увод, 7 глави, заключение, приложения и литература. В първа 

глава е представено съвременното състояние на психотерапията като философия и 

методология. Тази част от изложението е от особена полза за българската научна мисъл и 

терапевтична практика, като се има предвид широката и разнообразна гама от подходи. 

Още тук се налага впечатлението, че авторката остава вярна на еклектичната тенденция в 

съвременното човекознание и добросъвестно и коректно разглежда идеите на Роджърс 

като една от съществуващите хипотези в това поле. Без да изпада в демодирания апломб 

да препоръчва неговия подход като превъзхождащ останалите, тя успява да изтъкне 

всичките му предимства.  

 Във втора глава д-р Георгиева анализира съдържателно хуманистичната парадигма 

в съпоставка с другите две господстващи в психологията направления – бихевиоризма и 

психоанализата. Компетентно и задълбочено тя интерпретира идеята за актуализиращата 

тенденция и самоактуализацията като базисни понятия в творчеството на Роджърс. 

Обосновава и концептуализира  клиенто-центрираната психотерапия и личностно-
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центрирания подход като ги интерпретира през личната история и творчество на 

К.Роджърс. По този начин д-р Георгиева достига до периодизация на творческото и 

идейно развитие на автора и тълкува аргументирано и научно издържано характерните за 

неговата терминология – отразяване на чувствата, рефлексивна нагласа или емпатична 

рефлексия. Специално внимание заслужава представянето на роджърсианското  разбиране 

за „помагането” в теоретичната рамка на недирективната психотерапия, която авторката 

сполучлива определя като тихата революция на Роджърс. Тук особено ярко проличава 

нейната компетентност и умението й да подлага на метанализ  психологическите теории и 

факти. 

 Особено значимо за психологическата наука и практика е теоретичното изследване 

върху необходимите и достатъчни условия за личностно развитие и терапевтична 

промяна, представено в четвърта глава.  Тези термини са познати и използвани в 

специализираната теория и практика, но често се употребяват нееднозначно и 

недостатъчно коректно. Заслугата на Р.Георгиева е, че ги дефинира прецизно  чрез  

етимологично изясняване. Предложената концептуализация има приносен характер, тъй 

като обогатява съдържанието на тези понятия и подпомага постигането на 

терминологична синонимност в нашата психологическа общност. Особено се откроява 

тематизирането на  две от тези условия:  емпатията, която е отдавнашно пристрастие на 

авторката и безусловното позитивно отношение към клиента. Върху базата на широк 

кръг автори, различни ракурси и детайли, д-р Георгиева ги представя систематизирано и 

достъпно. По същия начин се коментират терапевтичният „сетинг” и срещането като 

същност, процес и цел на личностно-центрираната терапия в 5-та глава. Шеста и седма 

глава могат да се разглеждат като методическо ръководство, тъй като там подробно се 

анализират записите на терапевтичните срещи на К.Ръджърс и се разглеждат същността и 

процедурите на емпатичната лаборатория като инструменти за обучението и  

професионалното развитие на психотерапевтите. Те са издържани в характерния за 

книгата формат – същност, хронология и съвременно звучене, пречупено през 

дългогодишната практика на д-р Геориева като изследовател и преподавател. В това 

отношение са особено ценни и приложенията на самите интервюта, които авторката 

щедро предоставя на читателите. 

 Текстът е написан на красив български език - в него органично се съчетават 

разговорната лексика с академичната стилистика в духа на типичната за нашето съвремие 

еклектична тенденция, която според мен носи само положителна конотация. 

 Авторката се позовава на широк кръг литературни източници – 41 на кирилица и 

119 на латиница, преобладаващата част от които, публикувани през последните 10 години. 
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Цялостното впечатление е, че книгата е зряло аналитично произведение, в което са 

обобщени и систематизирани от съвременни позиции  същността, философията, 

хронологията и методологията на роджърсианската психотерапия. Тя е написана 

компетентно и увлекателно и е адресирана към широк кръг читатели – студенти, 

преподаватели и изследователи. 

 Вторият тематичен кръг в творчеството на авторката включва публикациите, 

разглеждащи различни психологични и социални проблеми в перспективата на 

екзистенциалната психология и психотерапия. В контекста на психотерапията се 

поставя 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 и изискват от психолога умения за подпомагане на неговия 

вътрешен ресурс за справяне, целеполагане и екзистенциално осмисляне (2, 8, 14, 15). 

От позициите на екзистенциалната психология е разгледан проблемът за психичното 

благополучие. Анализиран е психоаналитичният принцип на удоволствието и 

хомеостазата като неадекватен за надбиологичните нива на човешкото функциониране, 

които определят характера и вектора на поведението в екстраординерните и трагични 

моменти от живота (2, 7). В тази концептуална парадигма се коментира личностната 

патология, свързана с идентичността и границите на нейната условност. При 

извеждането на екзистенциалните аспекти на социалната криза специално внимание се 

обръща на екзистенциалната тревога. Подчертава се разликата в терапевтичните 

подходи към нея и към невротичната тревога. Обясняват се несъзнаваните механизми 

за намаляване на тревогата чрез „бягство от културата“ и превръщането й в „страх с 

конкретно лице“, както и възможностите за манипулиране на тревожните индивиди по 

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

Интересна конкретизация на тази тематична линия  е статията (21),   посветена на 

изследването на екзистенциалните проблеми на жените, преживяващи криза на 

средната възраст в началото на климакса. Тя заслужава специално внимание, тъй като 

засяга проблематика, която е слабо разработена в световната литература. 

Концептуализацията на женските аспекти на проблема „криза на суетата“, „криза на 

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

авторката предлага, има значение както за психологичната теория, така и за 

изследователската практиката.  В този смисъл  разработената и апробирана авторска 

проективна методика, наречена „жизнен пасианс“ представлява определен принос. 
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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. За всяка от тях са разработени релаксиращи 

програми, които включват общ профилактичен блок, както 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 за целта  са направени замервания преди и след провеждането им, както и 

сравнения с контролни групи. Върху базата на установените резултати е създадена 

методика за подготовка на психолози от практиката за формиране на компетентности за  

снемане на стрес и напрежение в трудови условия (16, 27, 28, 29, 30). Справянето с 

психичния стрес авторката  разглежда и в контекста на социалната ситуация в началото 

на 90-те години, като предлага  конкретни анализи и препоръки  за практиката (26). 

 ОЦЕНКА НА ПО-ВАЖНИТЕ ПРИНОСИ: 

1. Основният принос в цялостната дейност на Р.Георгиева е анализът, 

систематизацията, прилагането и популяризирането на хуманистичната и 

екзистенциалната парадигми. Специално значение в този план има  

съдържателното изясняване на личностно-центрирания подход на Карл 

Роджърс. 

2. Цялостното представяне и задълбочено концептуализиране на 

психотерапевтичния модел на Карл Роджърс в съпоставка с други 

терапевтични школи. 

3. Интерпретацията на актуални социални и психологични проблеми като 

психичното благополучие, екзистенциалната тревога и солидарността в 

период на криза и др. от позициите на екзистенциалната и 

хуманистичната психология (2, 6, 7, 15, 23).  

4.  Изследването на екзистенциалните проблеми на жените през „тихия 

преход” на менопаузата – проблематика, която е слабо застъпена  в 

психологичната литература и разработването върху тази база на 

типология на личностната идентификация, свързана с женските ролеви 

функции и съответните „проблеми на прехода“. 

5. Разглеждането на емпатията и проследяването на емпатийния процес  на 

концептуално, субективно и операционално ниво, с акцент върху 

етичните аспекти на изследователската и особено на приложната работа 

на психолога (2,5,10,12,13, 14,15, 23) 
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6. Легитимирането на феноменологичния подход в българската психология, 

както за изследователски, така и за научно-приложни цели и успешното 

му прилагане за изясняване на процесите на себепознание,  

екзистенциалните проблеми и кризата в средата на живота,  както и за 

изучаване на медийното представяне на заплахата от терористични атаки 

и др. (1, 6, 11, 15, 17, 18,19,20, 21, 24). 

7. Предложеният модел за психологично подпомагане на психосоматично и 

екзистенциално ниво на жените в периода на климакса. 

8.  Авторската методика „Жизнен пасианс”, която има диагностичен и 

прогностичен характер и може да бъде използвана широко в 

консултативната и клиничната психологична практика (21). 

9. Разработената методика за подготовка на психолози от практиката за 

формиране на компетентности за  снемане на стрес и напрежение в 

трудови условия. 

  Откроените научни и научно-приложни приноси  ми дават основание 

да оценя високо работата на д-р Росица Георгиева и да препоръчам на 

уважаемите членове на Научното жури да й бъде присъдена академичната 

длъжност „доцент” в департамент „Психология” към Института за изследване 

на населението и човека - БАН. 

 

 

 

 

 

08.02. 2013 г.    Рецензент:  

   София                                                         (проф. д-р Елиана Пенчева)  

 

 

 

 


