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АВТОРСКА СПРАВКА 

за приносните моменти на кандидата в публикациите, с които се кандидатства 

 

 

 

1. Направление социология на инвалидността 

1.1. Научно-теоретични приноси 

1. Картината на инвалидността и отношението към хората с инвалидност през 

вековете, е новаторски – доколкото на мен ми е известно – опит за българските 

историография и социологическа литература да се реконструира една цялостна 

панорама на инвалидността и отношението към хората с инвалидност през 

цялата история на човека. Оформянето на тази панорама в две основни части – 

ситуацията в света и конкретно в България, дава възможност не само да се 

проследят измененията в същността на инвалидността и отношението към 

хората с инвалидност през различните епохи, но и предоставя добра основа за 

сравнителни анализи. (моногр. № 1) 

2. Аргументирано е доказано правото на съществуване като самостоятелна 

научна социологическа дисциплина на социологията на инвалидността. Това е 

постигнато въз основа на многопосочно и многопластово изследване на нейните 

същност, структура, съдържание, предмет и обект. Формулирана е дефиниция на 

научната дисциплина. Определени са базовите и тематични области, основни 

цели и приложни задачи. С монографията „Социология на инвалидността“ е 

поставено начало на академичното развитие на тази самостоятелна 

социологическа дисциплина. (моногр. № 2) 

3. Разработен е оригинален концептуален подход, който може да служи като 

теоретико-методологична основа на анализа на инвалидността. Очертани са 

границите на социология на инвалидността като самостоятелна социологическа 

дисциплина и нейните релации с тренда Disability Studies. (моногр. № 2) 

4. Установено и доказано е, че инвалидността сама по себе си е сложен социален 

феномен и като такъв, е генератор на множество социални проблеми и изисква 

трансдисциплинарен подход при изучаване на комплексните въпроси, които 

поражда. (статии и доклади № 5) 

 

1.2. Научно-приложни приноси 

1. Създадена е хронологична листа (Приложение 5), в която са представени 

световни и български известни деятели в науката, изкуството и спорта – всички 

те хора с инвалидност. Подобна хронология доказва тезата ми, че инвалидността 

сама по себе си по-рядко, в сравнение с обществото, се представя в ролята на 

социална бариера пред развитието на човека с инвалидност. (моногр. № 1) 

2. Идентифицирани са общите патофизиологични и социално-рестриктивни 

характеристики на хроничните ревматоидни и мускулно-скелетни болести от 
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гледна точка на самите хора с подобни заболявания и от гл.т. на начина, по който 

те живеят с тези болести, на преживяванията и опита им с тях. (статии и доклади 

№ 11)  

 

2. Направление социология на медицината и социология на 

здравеопазването 

2.1. Научно-теоретични приноси 

1. Установен и верифициран е факта, че семиотиката и социология на знака са 

добър методологичен и методичен инструментариум за анализ на пациентски 

наративи и особено за разграничаване на значенията и смислите, които придават 

пациентите на определени знаци, свързани с тяхното здраве, в конкретния 

случай на медицинската диагноза. Този инструментариум е възможно да бъде 

„вграден“ в утвърдени вече теоретични социологически концепти и да служи за 

задълбочаване на анализите, основани на различни качествени методи. (студия) 

2. Разработена е аналитична система, изградена чрез същностно-съдържателно 

интегриране на четири концепции за анализ на процесите на хронификация на 

заболеваемостта: теорията за еволюция на йерархични системи, концепциите за 

общество на ремисията, за медикализация на обществото и за културна 

хегемония на медицината и фармацията. (статии и доклади № 16) 

 

2.2. Научно-приложни приноси 

1. Разработен е социално-демографски статусен и здравен профил на социалната 

категория лица с инвалидност, основаващ се на представителни емпирични 

данни. Сравнителният анализ със съответните профили на социалната категория 

лица без увреждания показва величината и вида на социалните неравенства, в 

т.ч. и неравенствата в здравето между двете категории лица. (колективна 

монография) 

2. Потвърдено е, че пациентския наратив носи много голям евристичен заряд, 

както за самите пациенти, така и за ефективността на клиничната и 

терапевтичната практика. Защото той представлява своеобразен прозорец към 

света на действителното, същинското страдание и едновременно с това е и 

„начин за достъп до индивидуалните констелации на патологичните симптоми и 

техните причини“. (студия) 

 

3. Направление : социология на социалната политика 

3.1. Научно-теоретични приноси 

1. Разработена и верифицирана е дефиниция на понятието „житейска ситуация 

на хората с инвалидност“, като „съвкупността от условията на живот и 

възможностите за развитие, които съществуват в дадено общество“. Разкрити са 

процесите на редуциране на правата и облекченията за хората с инвалидност 

през годините на прехода чрез сравнителен анализ на наименованията на 
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основни нормативни документи в сферата на социалната политика към хората с 

инвалидност, както и на дефинициите на основните понятия в тази област. 

(статии и доклади № № 3 и 18) 

 

3.2. Научно-приложни приноси 

1. Формулирани са показателите, позволяващи измерване на качеството на 

житейската ситуация на хората с инвалидност чрез количествени и качествени 

методи. (статии и доклади № 18) 

 

4. Други 

4.1. Научно-теоретични приноси 

1. Направен е добре аргументиран опит да се замени една терминология, с 

имплицитно заложена в нея стигматизираща същност, с друга, далеч по 

неутрална терминология, т.е. вместо терминологията „деца със специални 

образователни нужди“ се предлага да се използва терминологията „деца със 

специфични образователни потребности“. 

 


