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Катедра  
„История и теория на 

културата“ 

Катедра „Философия“  
Секция  

„Етически изследвания“ 

Департамент  
„Философия и 
социология“ 

 
Национална конференция 

  
ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: МЕЖДУ ЛИЧНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ,  

СОЦИАЛНИТЕ РЕГУЛАЦИИ И ЗДРАВНИЯ АКТИВИЗЪМ 
 

хотел „Банкя Палас“, гр. Банкя, бул. „Варна“ 70 

 
ПРОГРАМА 

 
ПРЕДКОНФЕРЕНТНИ СЕМИНАРИ* 

 
 26.09.2020 г. 

 
15:00 – 17:30  
 

Дискусия: Бъдещи публикации по проекта – възможности, варианти, съавторства, 
тематични предпочитания 

 
27.09.2020 г. 

 
09:30 – 11:00  Дискусия, I част: Перспективи и възможности за развитие и продължение на 

научната работа на екипа на проект „Поколенчески модели за справяне с житейски 
кризи: биографични, социални и институционални дискурси“ (ПМСЖК) 
 

11:00 – 11:15  Почивка 
 

11:55 – 12:30  
 

Дискусия, II част: Перспективи и възможности за бъдещо развитие и продължение 
на научната работа на екипа на проект ПМСЖК 
 

13:00 – 14:30 Обяд 
 

15:00 – 17:30  
 

Дискусия: Създаване на организация и мрежа около темата за грижата на база на 
контактите, установени в рамките на проект ПМСЖК 

 
* Участват всички членове на екипа, а също Десислава Ванкова, доц. д-р, дм, Медицински университет – Варна, и Дияна 
Маркова, преподавател по философия, Трета Природо-математическа гимназия, Варна (в дискусията за създаване на мрежа 
около темата за грижата). 
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ДЕН I, 28.09.2020 г. 
 

9:15 Откриване на конференцията 
 
9:30 – 10:30  

 
Сесия 1: Истории за грижата / модератор: доц. д-р Даниела Колева 

  
„Поколенчески контексти на грижата в България“ 
Галина Гончарова, гл. ас. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
„Анкетите на жените-социалдемократки за условията на живот в крайните квартали 
през 1930-те години“ 
Кристина Попова, доц. д-р, ЮЗУ „Н. Рилски“ 
 
„Туберкулозата в България след Първата световна война – международни модели и 
национални политики“  
Милена Ангелова, гл. ас. д-р, ЮЗУ „Н. Рилски“ 
 
Обща дискусия 
 

10:30 – 10:45  Кафе пауза 
 

10:45 – 11:45  Сесия 2: Грижа и психика (1) / модератор: доц. д-р Стоян Ставру 
 

 „Пациентски гласове и психиатрични монолози: локални трансформации на 
наративната власт“ 
Ина Димитрова, доц. д-р, ПУ „П. Хилендарски“ 
 
„Скрита? Нова? Евгеника?“ 
Анелия Касабова, доц. д-р, Институт за етнология и фолклористика при Етнографски 
музей при БАН  
 
„Модели на грижата при различни психични разстройства: проблематики и добри 
практики“ 
Вероника Димитрова, гл. ас. д-р, Мария Мартинова, д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

 Обща дискусия 
 
 
11:45 – 12:45 
 

 
 
Сесия 3: Грижа и психика (2) / модератор: доц. д-р Ина Димитрова 
 

 „Хоризонтални модели за терапия при хора с психични разстройства: случаят на 
групите на Анонимни алкохолици“ 
Мария Мартинова, д-р, Вероника Димитрова, гл. ас. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
„Заради какво си струва да продължаваме?: философски и психиатрични ʻдиагнозиʼ 
на извънредното положение“ 
Гергана Мирчева, гл. ас. д-р, Институт по философия и социология при БАН 
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„Психиатрична помощ в Република България. Проектът RECOVER-E“ 
Владимир Наков, гл. ас. д-р, дм, Национален център по обществено здраве и анализи 
 
Обща дискусия 
 

13:00 – 14:30  Обедна почивка 
 

14:30 – 15:30 Сесия 4: Грижа и здраве (1) / модератор: гл. ас. д-р Гергана Мирчева  
 

 „Измерения на здравето и грижата за възрастните хора – социално-медицински 
стратегии и ресурси“ 
Десислава Ванкова, доц. д-р, дм, Медицински университет – Варна 
 

 „Нрави, наративи и морал: конфликтът между социални и пациентски наративи в 
грижата за онкоболните“ 
Александра Трайкова, гл. ас. д-р, Институт по философия и социология при БАН 

  
„Тялото на бебето в тялото на кувьоза (майка)“ 
Моника Богданова, доц. дпн, СУ „Св. Кл. Охридски“ 

  
Обща дискусия 
 

15:30 – 15:45  Кафе пауза 
  
15:45 – 17:00  Сесия 5: Грижа и здраве (2) / модератор: доц. проф. дфн Соня Карабельова  

 
 „Аз съм това, което ям: телесното тегло като фактор за благополучие при юноши и 

млади хора“ 
Радина Стоянова, Теодора Джоргова, докторанти, СУ „Св. Кл. Охридски" 
 

 „Мотивация за здравословен начин на живот при юноши и млади хора“ 
Петя Пандукова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

 „Взаимовръзка между нагласите към наднорменото тегло и мотивацията за 
здравословен начин на живот при юноши и млади хора“ 
Божидар Лечев, Стефания Спасевска, докторанти, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

 „Убеждения за наднорменото тегло и поведение на хранене при юноши и млади хора“ 
Далия Христова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

 Обща дискусия 
 

19:00  Вечеря / за заявилите участници в ресторанта на хотел „Банкя Палас“ 
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ДЕН II, 29.09.2020 г. 
  

9:30 – 10:30 Сесия 6: Грижа и активизъм / модератор: гл. ас. д-р Теодора Карамелска 
 

 „Грижата от първо лице“ 
Галя Койчева, Сдружение „Семеен център – Мария“, Варна 
 
„Анализ на негативния опит от родителския активизъм и родителските асоциации за 
подкрепа на деца/лица с увреждания“ 
Дияна Маркова, Сдружение „Семеен център – Мария“, преподавател по философия, 
Трета Природо-математическа гимназия, Варна 
 
„История и дейност на сдружение Българска асоциация по хемофилия“ 
Анна Бешкова, доц. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
Виктор Паскалев, Българска асоциация по хемофилия 
 

 Обща дискусия 
 

10:30 – 10:45 Кафе пауза 
 

10:45 – 11:45 Сесия 7: Грижа и деменция / модератор: гл. ас. д-р Галина Гончарова 
 

 „Кризи и възможности за преодоляването им в общуването с възрастни хора в 
напреднала деменция – феноменологични и психоаналитични щрихи“ 
Боряна Бунджулова, гл. ас. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
„Наративната реконструкция на живота като палиативна грижа за дементно болни и 
за полагащите грижа“ 
Теодора Карамелска, гл. ас. д-р, Нов български университет 
 
„Гражданско сдружение Алцхаймер – България и електронното обучение на хора в 
пенсионна възраст“ 
Ирина Илиева, Станислава Цоцоманска, Гражданско сдружение „Алцхаймер – 
България“ 
 

 Обща дискусия 
 

11:45 – 12:45  Сесия 8: Грижа и политики / модератор: д-р Маргарита Габровска 
 

 „Пол, грижа и гражданство: полета на липсата“ 
Любослава Костова, гл. ас. д-р, Институт по философия и социология при БАН 
 
„Между публичното и частното, между ʻнеяʼ и ʻтяхʼ – шестнадесет лични истории за 
грижата“ 
Мария Кирова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
„Европейски стълб на социални права – институционализиране на основи за 
общоевропейска социална политика“ 
Лора Любенова, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
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 Обща дискусия 
 

13:00 – 14:30  Обяд / за заявилите участници в ресторанта на хотел „Банкя Палас“ 
 

14:30 – 15:30 Сесия 9: Грижа и закони / модератор: доц. д-р Даниела Колева 
 

 „С напредването на възрастта: вектори между грижата и автономността“ 
Стоян Ставру, доц. д-р, Институт по философия и социология при БАН 
 

 „Реформата в асистентските грижи в аспекта на новата законова уредба (или 
регламентация) в Закона за личната помощ“ 
Иван Дечев, докторант, ПУ „П. Хилендарски“ 
 

 „Грижата за непознати. Размишления по повод Смърт и живот след смъртта 
на С. Шефлър“ 
Стилиян Йотов, проф. дфн, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

 Обща дискусия 
 

15:30 – 15:45  Кафе пауза 
 

15:45 – 17:00  Сесия 10: Грижа и други перспективи / модератор: гл. ас. д-р Ния Нейкова 
 

 „Психичното страдание като социална смърт в България“ 
Маргарита Габровска, д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
„Домашната грижа като средство за постигане на достоен и активен живот: синовен 
дълг, държавен ангажимент, благотворителност и/или успешен модел за социален 
бизнес?“ 
Мартин Йорданов, гл. ас. д-р, Институт по философия и социология при БАН, 
сдружение „Федерация на социалните сдружения в България“ 
Радослава Лалчева, д-р, Фондация „Полдер“ 
 
„За повече живот към дните – представяне на резултати от пилотно проучване по 
проект ʻКартографиране на нуждите от палиативни грижи за деца в Българияʼ“ 
Бояна Петкова, д.м., Фондация „Макове за Мери“ 
 
„Размиване на границата природа – култура“ 
Велислава Петрова, гл. ас. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 
Обща дискусия 

 
Бележка: Всеки доклад следва да е с максимална продължителност 15 минути, като в края на всяка сесия се 
провежда обща дискусия с продължителност от 15 минути. Планирани са общо 32 доклада, разпределени в 10 сесии 
– по 5 през всеки конферентен ден. 

 
Повече информация за мястото на провеждане на конференцията вижте тук: http://bankyapalace.com/свържете-се-с-
нас.  
 
За възникнали организационни въпроси се обръщайте към доц. д-р Стоян Ставру: stoyan.stavru@gmail.com 


