
 

 

Международният университетски семинар  

за балканистични проучвания и специализации 

при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

ВИ КАНИ  

да участвате в 

XXIV Международна кръгла маса  

 

ДА ИЗРАСНЕШ НА БАЛКАНИТЕ,  

 

която ще се проведе на 23. 04 - 25. 04. 2015 г. 

Темата на кръглата маса е посветена на децата и юношите от различните общества, 

религии и обществени среди на Балканите. Важна цел е чрез дискусията да се засили 

чувствителността  към  децата и младите хора от различни култури, религии и 

обществени среди, като се обсъдят условията на израстване, детските светове, мястото 

на децата в семейството и обществото, отношението към майчинството и 

родителството, формирането на нагласи към децата и детството в  техния социално-

исторически  културен контекст.  

Специално внимание се обръща на биополитиките, насочени към децата – намаляване 

на детската смъртност, подобряване на детското здраве, както и на евгеничните 

практики, класифициращи децата по различни признаци на положението на различните 

групи деца в неравностойно положение.  

Предлагаме следните теми за дискусия: 

 състояние на изследванията на историята на детството на Балканите;  

 да се родиш на Балканите: динамика и устойчивост в отношението към 

майчинството. Демографски процеси, раждания и аборти;  

 децата в семейството и малките общности на Балканите. Исторически измерения 

на отглеждането и грижите за децата, на родителството и родителската любов;  

 детските светове: детският език, децата в игрите, детският труд и училището в 

процеса на модернизация; 

 да израснеш в нищета. Оцеляване и условия на отглеждането и грижите за 

децата в миналото; 

 oбрази на детството в различните религии;  

 детство в селото и в града; 

 да израснеш като момиче /да израснеш като момче. Половоспецифични модели 

на отглеждане и възпитание на децата на Балканите; 

 децата без родители. Исторически форми на осиновяване и приемна грижа на 

Балканите. Безнадзорните деца; 

 възпитаване на детската емоционалност на Балканите. Изкуствата за деца. 

Децата в литературата, медиите, рекламата и индустрията за деца; 



 

 децата и “класифициращото” мислене в модерната епоха: “даровити деца”, 

“изоставащи деца”; 

 педагогически модели на детството и тяхното развитие и приложение;   

 модерните институции за деца и деинституционализиране на грижите за деца;  

 деца в риск. Девиантни прояви на децата и юношите и детска престъпност;   

 визуализиране на детството. Образи за детството и различните групи деца в 

общественото пространство;  

 държавата и децата: политически употреби на детството и юношеството. 

„Щастливото детство” в политическата пропаганда. 

 

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме до 15.03.2015 г. на e-mail: 

 bforum@swu.bg  

 

След 15 март 2015 г. можете да се запознаете с програмата на конференцията на сайта на 

Балканистичния семинар (www.bf.swu.bg). 

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в списание „Балканистичен форум“ 

след рецензиране. Редколегията си запазва правото на подбор на предложените текстове. 

Работни езици на конференцията: български, английски. 

Колегите, които ще четат докладите си на български език, следва да имат готовност с 

разширено резюме на английски език или презентация на английски език. 

Пътуването, храната и нощувките са за сметка на участниците или институциите, в които те 

работят. 

Предвидена е такса правоучастие в размер на 40 лв., която включва конферентни 

материали, кафе-паузи и коктейл. 

Колегите, които се нуждаят от съдействие във връзка с пътуването и  резервация за 

нощувки, моля да ни пишат на адрес: bforum@swu.bg 
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