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Предговор към българското 
издание

Днес вие вече държите в ръка първото преведено на българ-
ски издание на класическия труд на д-р Джудит Бек „Ког-

нитивно-поведенческа терапия – основите и отвъд тях“. Това е 
специално събитие за българския контекст, в който, за съжале-
ние, досега липсваха умело подбрани и редактирани преводи на 
основни ръководства по когнитивна терапия, които да обслужат 
потребностите на добрата клинична и консултативна практика. 
Издаването на тази книга е свързано и с две важни събития – 
20-годишния юбилей на Българската асоциация по когнитив-
но-поведенческа психотерапия и предстоящия 48-и европейски 
конгрес по когнитивна терапия в София, на който ще имаме 
шанса за първи път да посрещнем д-р Джудит Бек в нашата стра-
на и да вземем участие в лекциите и семинарите, които тя ще 
представи. 

Традиционно сме свикнали да възприемаме психотерапията 
като уникално „тайнство“, в което малцина може да бъдат по-
светени. Запазвайки тази гледна точка в своята книга, д-р Бек 
ни хваща за ръка и с уютна вещина ни повежда из дебрите, ме-
андрите и необятните, но познаваеми пространства на психо-
терапевтичното изкуство, указвайки внимателно „хлъзгавите“ 
места и „спасителните пояси“, които не трябва да пропускаме. 
Дава ни ключови опори по отношение конструирането на тера-
певтичните сесии, извличането на когнитивни формулировки и 
управлението на терапевтичния процес като цяло. Тя успява да 
ни вдъхнови да възприемаме хората непосредствено, в тяхното 
обичайно ежедневие, където всъщност възникват проблемите и 
където всички имаме най-голяма потребност от подкрепа. С еле-
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гантен респект към детайла д-р Бек ни стимулира да изследваме 
и проумяваме как точно мислят нашите клиенти, а и самите ние, 
и как това се отразява на емоциите и поведението. Тази книга е 
посвоему забележително ръководство. Тя представя когнитив-
но-поведенческия подход едновременно в неговите цялост и 
детайли. Тя описва както модерните, така и непреходните тера-
певтични техники, които ни дават неограничени възможности, 
разкривайки ресурсите на човешката природа и базирайки се на 
партньорството и сътрудничеството в терапията, да ставаме все 
по-умели в психологичното помагане. В този смисъл дългого-
дишните обучителни усилия на нашата Асоциация вече ще имат 
неоценим „помощник“ в лицето на тази книга.

Настоящото издание заема важно място в съвременната прак-
тическа когнитивно-поведенческа литература и е насочено към 
широк кръг пoмагaщи професионалисти. То представя впечат-
ляващ спектър от когнитивно-поведенчески техники и подходи, 
придружени с конкретни примери от терапевтични сесии, кои-
то, вярвам, ще разсеят битуващите у нас заблуди относно тази 
терапевтична модалност.

Българската асоциация по когнитивно-поведенческа пси-
хотерапия препоръчва тази книга на всички свои членове, на 
студентите по психология, на специализантите по когнитивна 
терапия, а така също и на психиатрите и практикуващите психо-
терапевти, които имат потребността да допълнят практическия 
си репертоар и да обогатят гледните си точки за разбирането на 
човека.

Джудит Бек е президент на Института за когнитивно-пове-
денческа терапия „Бек“ (www.beckinstitute.org), чийто осно-
вател е нейният баща Арън Т. Бек, създателя на когнитивната 
терапия. В института „Бек“ можете да откриете информация 
за различни обучения и семинари по когнитивно-поведенческа 
терапия, включително и за онлайн тренинги, достъпни от всяка 
точка на света, и да почерпите разнообразни актуални практи-
чески ресурси в областта направо от извора.

Д-р Ирина Лазарова
Председател на Българската асоциация 

по когнитивно-поведенческа психотерапия


