ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Проект
„Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на
обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на
образователни и изследователски практики“
Програма „Млади учени, докторанти и студенти“
(финансиран от НПД към ПУ „П. Хилендарски“, договор МУ19-ФИФ025)

НАУЧНА СЕСИЯ
СОЦИАЛНО УЯЗВИМИТЕ КАТО 'ИЗЛИШНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО':
ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЕМПИРИЧНИ ДАННИ
26 НОЕМВРИ 2019
КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР „КОМПАС“
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
13:00 – 13:10. Откриване на сесията – доц. д-р Стойка Пенкова, ръководител на
проекта
Заседание 1: Неравенства, социално страдание и уязвимост: теоретични и
методологически импликации - водещ Милена Ташева
13.10 – 13.30
Стойка Пенкова – Наследява ли се социалната уязвимост? Социални инвестиции и
дистинкции на „излишните за обществото“
13.30 – 13.50
Диана Апостолова - Методологически предизвикателства при изследване на "малкото"
социално страдание
13.50 – 14.10
Нина Николова - Социално уязвимите и отвращението: аналитичен поглед
14.10 – 14.30
Пламен Кольовски - Абективиране: между собственото и чуждото
14.30 – 14.40 – Обща дискусия
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Заседание 2: Социалната уязвимост на „излишните за обществото“: емпирични
казуси – водещ Нина Николова
14.40 – 15.00
Мишо Гръблев - Полово базираното
постмодерното общество

социално страдание като феномен

на

15.00 – 15.20
Джани Маджаров - Вторична виктимизация и придобито социално страдание от
социални работници, които работят с жертви на домашно насилие
15.20 – 15.40
Ивелин Георгиев - Ничиите деца и свободното им време
15.40 – 15.50 – Дискусия
15.50 – 16.10 - Кафе-пауза
16.10 – 16.30
Зоро Зоров - Траектории на "малкото" социално страдание (по казуса на „Х“)
16.30 – 16.50
Николай Иванов - Траектории на "малкото" социално страдание (по казуса на „У“)
16.50 – 17.10
Милена Ташева - Социоаналитични измерения в изследване на казус на успешна
социализация във възрастта
17.10 – 17.30 Дискусия
Даниела Йончева - Различната перспектива към самонаследяването в старостта
17.30 – 17.40 – Обща дискусия
17.40 – 18.00 - Кафе-пауза
18.00 – 19.00
Тържествено учредяване на Клуб на социалния учен
Чаша вино ☺
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