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Predstavujeme nové knihy 

 

Carl Rogers Život a dielo  

Howard Kirschenbaum 

 

 

Knihu najlepšie pre-

zentujú vyjadrenia naj-

kompetentnejších odbor-

níkov: 

Profesor Tim Bond 

(Pedagogická fakulta 

Bristolskej univerzity, 

bývalý predseda Britskej 

asociácie poradenstva): 

Absolútne základné číta-

nie pre pochopenie úspe-

chov, ľudskosti a slabostí 

Carla Rogersa – plné fas-

cinujúcich poznatkov 

o jeho živote a myslení. 

Skutočne zaujímavé pre 

všetkých terapeutov a pe-

dagógov, kde majú vplyv 

jeho spisy a prax. Predstavujeme ucelený životopis popred-

nej postavy, ktorej vplyv v súčasnej spoločnosti siaha ďaleko 

za terapiu a psychológiu zameranú na človeka, vďaka ktorej 

je známy.  

Elke Lambersová (predsedníčka Svetovej asociácie za-

meranej na človeka a experienciálnej psychoterapie a pora-

denstva): Fascinujúci a komplexný obraz života a diela muža, 

ktorý nikdy nevyhľadával nasledovníkov, ale mnohých usta-

vične inšpiruje.  

Ronald F. Levant (dekan a profesor psychológie, Akron-

ská univerzita, v roku 2005 prezident Americkej psycholo-

gickej asociácie): Kirschenbaumov nový životopis pokrýva 

celý Rogersov život, a vykresľuje jeho výnimočný život 

a dielo v širšej perspektíve, ktorú môže poskytnúť iba čas 

a zrelosť. Toto je vynikajúci zdroj a absolútna nevyhnutnosť 

pre študentov a profesionálov a takisto pre laickú verejnosť.  

Život a dielo Carla Rogersa je vlastne rozšírené a prepra-

cované druhé vydanie uznávaného životopisu od Howarda 

Kirschenbauma – definitívny opis života a diela muža nomi-

novaného na Nobelovu cenu mieru a považovaného za jed-

ného z najvplyvnejších amerických psychológov. Jeho myš-

lienky ďalej inšpirujú milióny ľudí na celom svete v oblasti 

poradenstva a psychoterapie, pedagogiky, zdravotnej a so-

ciálnej starostlivosti, manažmentu a riešenia konfliktov. Ži-

vot a dielo Carla Rogersa obsahuje podrobnú osobnú a pro-

fesionálnu históriu, zhodnotenie rokov vo Wisconsine 

a úplný opis posledného desaťročia Rogersovho života – čo 

bolo jedno z najdôležitejších období v jeho kariére. Táto 

práca nebola doteraz veľmi známa. Teraz, po viac ako štvrť-

storočí od prvého vydania Kirschenbaum doplnil hlbší rozbor 

Rogersových príspevkov k psychológii, pomáhajúcim profe-

siám a spoločnosti. Na osobnej úrovni nám prístup k nedávno 

sprístupneným súkromným dokumentom povie viac o Car-

lovi Rogersovi ako o človeku, než vedeli mnohí jeho najbližší 

spoločníci. Táto kniha reflektuje múdru a vyváženú perspek-

tívu predmetu od majstrovského životopisca, ktorého vlastné 

chápanie Carla Rogersa, psychoterapie, pedagogiky a ľud-

skosti dozrievalo počas rokov, ktoré medzičasom uplynuli. 

Howard Kirschenbaum, je meritný profesor a bývalý ve-

dúci Katedry poradenstva a ľudského rozvoja na Warnerovej 

fakulte pedagogiky a ľudského rozvoja Rochesterskej uni-

verzity New York. Je autorom vyše 20 kníh o vzdelávaní, 

psychológii a histórii. Popredný interpret života a diela Carla 

Rogersa je aj autorom predchádzajúceho životopisu O stá-

vaní sa Carlom Rogersom, spoluautorom Čítanky Carla Ro-

gersa a Rozhovorov s Carlom Rogersom a aj úspešného vi-

dea/DVD Carl Rogers a prístup zameraný na človeka. 

Bližšie informácie nájdete na www.vydavatelstvo-f.sk 

Marián Bernadič 

 

  


