
                
 
 
 
 
 
 
 
 

Дни на Франсоаз Долто в България 
“ДЕТЕТО И ПСИХОАНАЛИЗАТА” 

 
ПРОГРАМА 

11. 05. 2012 г. – открита лекция и филм за идеите на Франсоаз Долто, 17 ч. 65 ауд., Ректорат. 
Представяне на книгите на Ф. Долто „Когато се появи детето“ и на Мириам Сежер “Думи, за 

да се родиш. Психоанализата в родилния дом”. 
 

РАБОТНИ АТЕЛИЕТА 
12. 05. 2012 г. 9–18 ч.,    
13. 05. 2012 г. – 9–13 ч. 

 
Долто и перинаталността 

Водещи: Myriam SZEJER и Nazir HAMAD 
Теми на експозетата: “Психоанализата в майчинството” и “Ранната социализация и 

приемните места през идеите на Долто“ 
 

Долто и образованието 
Водещи: Jean-Pierre WINTER и Claude SCHAUDER 

Теми на експозетата: “Долто и вината” и “Една психоаналитична гледна точка върху 
ранната социализация” 
 

Долто и превенцията 
Водещи: Annemarie HAMAD и Георги Кацаров 

Теми на експозетата:. “Зелената къща – една иновативна структура” и “Психоанализа 
извън рамките на кабинета” 
 

На базата на получените теоретични знания ще се разискват конкретни проблеми 
в полето и вижданията на Франсоаз Долто за тях. Ще се обсъждат случаи от практиката 
и всеки участник ще има възможност да зададе своите въпроси. 

 
Участието в откритата лекция е безплатно, но разходите се поемат от проект “Млад учен 

2011”, Фонд научни изследвания.  За нея не се попълва регистрационна форма! 
 

Такса правоучастие  в работните ателиета и начини на плащане: 
Начин на плащане: За двата дни На ден 

1. Преди събитието – по банков път 45 лв. 30 лв. 

2. В деня на събитието – на място   65 лв. 40 лв. 

3. За студенти – преди събитието    30 лв. 20 лв. 

СБДПЛРДЦП “Света София”                                        IBAN : BG25BUIN74441095669613 
                                  BIC: BUINBGSF „Алианц Банк България” АД, БЦ Европа 

Специализирана Болница  
за Долекуване, Продължително  
Лечение и Рехабилитация на 
Деца с Церебрална Парализа 
“Света София” EООД 
 
          София 1330 ,  бул. Възкресение  №1-в 
           тел.:  (+3592) 828-4881, 828-1869 
           факс: (+3592) 828-1441, 920-8061 
           eл.поща: hospital@cpcentresof-bg.com 
           интернет:  www.cpcentresof-bg.com   

           Управител:                                                     
           доц. д-р Иван Чавдаров, дм, маг.икон,         
 
 

       Specialized Hospital  
       for Residential Treatment of      
       Prolonged Therapy and Rehabilitation 
       of Children with Cerebral Palsy 
       “Santa Sofia” Ltd 

 
        Bulgaria, Sofia 1330, Blvd. Vaskresenie №1-в 
        tel.:  (+3592) 828-4881, 828-1869 
        fax :  (+3592) 828-1441, 920-8061 
        e-mail:  hospital@cpcentresof-bg.com 
        home page:    www.cpcentresof-bg.com   
        General Manager:  
        Assoc. Prof. Ivan Chavdarov, MD, PhD, MAEcs, 

 
Акредитация МЗ  

“отлична оценка” 
2008 - 2012 

Accreditаtion МН  
“excellent mark” 


