
 

1 

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

 
София 1309, бул. „Ал Стамболийски“ 239 

 
 

Теоретичен семинар 
Грижата като понятие, опит и политики 

16–18 април 2019 г., Пловдив 
 

 
ПРОГРАМА 

 
 
 
 
 
16 АПРИЛ  
Място на провеждане: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. Иван Асен 24, 
зала „Компас“. 
Място за първа среща на участниците: 13.45 - пред Хотел „Дафи“ 
(http://www.hoteldafi.com/).  
 
14.30 – 17.30 Сесия 1 / Водещ: Гергана Мирчева 
 
Уводни думи 
14.40 – 15.30 
Ина Димитрова  
(Философско-исторически факултет, 
Пловдивски университет 
Галина Гончарова  
(Философски факултет, Софийски 
университет) 

Методологичните и теоретични предизвикателства 
пред един интердисциплинарен проект: от описание 
на поколенчески модели за справяне с житейски 
кризи към биографичен анализ на социалната 
уязвимост и културата на грижата 

15.30 – 16.00 
Теодора Карамелска  
(Департамент „Философия и социология, 
НБУ)  
 

„Все още живи, но вече напуснати“: биографични 
образи на грижата за възрастни хора и болни от 
деменция 

16.00 – 16.30 Кафе пауза  
16.30 – 17.00 
Мишел Уинслоу 
(Училище за сестри и акушерки, 
Университет на Шефилд) 
 

Бележки върху предварителните резултати на проект 
„Поколенчески модели за справяне с житейски 
кризи: биографични, социални и институционални 
дискурси“ 

17.00 – 17.30 Обща дискусия   
18.30 Официална вечеря – Ресторант „Чичовци“, бул. Марица 90 
(https://rezervaciq.com/restorant-chichovci-plovdiv). 
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17 АПРИЛ 
Място на провеждане: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. Иван Асен 24, 
зала „Компас“ 
 
9.30 – 12.00 Сесия 2 / Водещ: Ния Нейкова  
 
9.30 – 10.30  
Майкъл Расел  
(Университет на Линкълн)  

Права, грижа и персонализация в руските 
политики спрямо уврежданията  

10.30 – 11.00  
Теодор Младенов  

Социалният модел на увреждането, 
независимият живот и идеята за „грижа“ 

11.00 – 11.15 – Кафе пауза  
12.15 – 12.45 – Стоян Ставру                                                                     
(Философски факултет, Софийски 
университет) 

Краят на институциите - нов регулационен 
хоризонт пред хората с увреждания и лицата в 
невъзможност за самообслужване 

12.45 – 14.30 – Обяд  
14.30 – 17.30 Сесия 3 / Водещ: Теодора 
Карамелска   
 

 

14.30 – 14.50  
Гергана Мирчева 
(Философски факултет, Софийски 
университет) 

"Като едно цветенце, което търси да пробие в 
асфалта": родителски образи на деца с 
интелектуални затруднения и психични 
проблеми 

14.50 – 15.10 
Маргарита Габровска 
(Философски факултет, Софийски 
университет) 

Отвъд болестта: социално страдание и 
социална практика на грижата 

15.10 – 15.30  
Ина Димитрова 
(Философско-исторически факултет, 
Пловдивски университет)  

"Морализиране на "полезността" и образи на 
живота с увреждане" 

15.30 – 16.00 Дискусия   
16.00 – 16.15 – Кафе-пауза  
16.15 – 16.30  
Галина Гончарова  
(Философски факултет, Софийски 
университет) 

Емоционални наративи и емоционални 
общности в контекста на родителската грижа за 
хора с увреждания в България 

16.30- 17.30 – Заключителна дискусия 
/Водещ Ина Димитрова 

 

 
 


