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Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 
София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15 

 
София 1309, бул. „Ал Стамболийски“ 239 

 
Методологичен семинар 

 
ПОКОЛЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ НА СПРАВЯНЕ С ЖИТЕЙСКИ КРИЗИ 

 
28–29 май 2017 г., София 

 
ПРОГРАМА 

 
28 МАЙ  
Място на провеждане: Софийски университет, Катедра „История и теория на културата“,  
бул. „Цар Освободител“ 125, блок 1, етаж 5, зала 403 
 
13.00 – 14.30 Сесия 1 / Водещ: Стоян Ставру  
 
Уводни думи 
 
Галина Гончарова  
(Философски факултет, Софийски 
университет) 
  

Проблемът за поколенческите модели на справяне с 
житейски кризи* 

Теодора Карамелска  
(Департамент „Философия и социология, 
НБУ)  
 

Религиозни и секуларни форми на утеха 

Десислава Ванкова  
(Факултет „Обществено здравеопазване“, 
Медицински университет – Варна) 
 

Грижи за старостта: обществено-здравни дискурси 
 

Марко Ганчев  
(Фондация „Пиа Матер“) 

Организиране на грижата за възрастни хора 

  
14.30 – 15.00 Кафе пауза 
 
15.00 – 16.15 Сесия 2 / Водещ: Маргарита Габровска 
  
Стоян Ставру  
(Философски факултет, Софийски 
университет)  
 

Близките на хора с увреждания като правен ресурс  

Игнат Петров 
(Българска академия на науките и изкуствата)  
 

Грижи за хората с деменция 

Атанас Анов 
(Факултет „Обществено здраве“, Медицински 
университет – Плевен) 
 
 
 

Случаят на Българската асоциация по биоетика и 
клинична етика 
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Гергана Мирчева 
(Философски факултет, Софийски 
университет) 
 
Надя Шабани                                                                
(Български център за нестопанско право)  
 

Стигматизация на анормалните 
 
 
 
Подкрепеното вземане на решение: отвъд философската, 
възможна ли е нова правна 
парадигма?Защитаващоограничаване vs. овластяващи 
подкрепящи мрежи 

16.15 – 16.30 Кафе пауза 
 

 

16.30 – 18.00 Сесия 3 / Водещ: Гергана Мирчева 
 
Лука Перушич  
(Факулет за хуманитарни и социални науки, 
Университет на Загреб)  
 

Интегративната биоетика като парадигмален модел на 
интегративните науки: Развиване на трансдисциплинарни 
платформи за решаване на проблеми в дългосрочен 
план*  
 

Ина Димитрова  
(Философско-исторически факултет, 
Пловдивски университет)  
 

Родителски здравен активизъм в България и eфекти на 
рамкиране  

Бояна Петкова  
(Медицински университет – София)  
 

Перинатална загуба и преживявания на родителите в 
българската реалност  

Маргарита Габровска  
(Философски факултет, Софийски 
университет)  
 

Палиативни грижи за деца: политики и предизвикателства  

19.00 Вечеря   
 
29 МАЙ 
Място на провеждане: Софийски университет, Катедра „История и теория на културата“,  
бул. „Цар Освободител“ 125, блок 1, етаж 5, зала 403 
 
10.00 – 11.00 Сесия 4 / Водещ: Галина Гончарова  
 
Мишел Уинслоу 
(Училище за сестри и акушерки, Университет на 
Шефилд) 
 

Устната история в палиативните грижи: 
Записването на биографични разкази на хора в края 
на живота* 
 

Даниела Колева  
(Философски факултет, Софийски университет) 
 

Устната история в България: предимства и 
ограничения за изследването на жизнени кризи  

11.00 – 11.20 Кафе пауза 
 
11.20 – 12.50 Сесия 5 /Водещи: Ина Димитрова и Теодора Карамелска  
Очаквания и предизвикателства пред теренната работа по проекта (кръгла маса) 
 
12.50 Заключителни думи 
 

 
Работни езици: български и английски 
* Лекции: 30 мин + 15 мин за дискусия 
Изказвания: 10 мин + 5 мин за дискусия 
 
 


