
           Ю г о з а п а д е н      У н и в е р с и т е т   „Н. Р и л с к и” 

                       Факултет “Обществено здраве и спорт” 

                                         Катедра   „Логопедия”  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Юбилейна научна конференция 

„10 години специалност и катедра „Логопедия” 
/16-18 ноември 2012, Благоевград – Бачиново / 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

16.ХI.2012 (петък ) Откриване и пленарни доклади 

 
15.00 –15.30 Откриване , представяне на гостите, 

приветствия     

Председател:  

доц. д-р К. Дионисиева 

15.30-16.00 Пленарен доклад: „ Специалност и катедра 

„Логопедия” в годините на прехода – стратегия на 

оцеляването” 

доц. д-р Д. Милиев  - ЮЗУ 

“Н. Рилски” 

16.00 –16.30  Кафе - пауза  

16.30 -17.00 Пленарен доклад: „Логопедията като специалност и 

професия в Република България – проблеми и 

предизвикателства” 

проф. д-р Д. Георгиева – 

ЮЗУ “Н. Рилски” 

17.00 -17.30 Фирмени презентации  

17.30- 18.00 Съобщения  

18.00 Коктейл „Добре дошли !”   

  

 
17.ХI.2012 (събота)  - Работа по секции и уъкшоп-сесии * 

 
 8.30- 9.30 Уъркшоп: Електронна технология за диагностика 

„разбиране на дума” при деца с комуникативни нарушения”    

доц. д-р Д. Боцева 

9.30-11.00 Секция: Диагностика и теория за ЕГН и нарушенията на 

слуха 

Модератор: 

доц. д-р Д. Милиев 

„Диагностика на степента на овладяване на частите на речта чрез тест 

ДЧДТ при деца с КИС в ПУВ”. 

Д. Боцева, Диана 

Георгиева 

„Проучване но потребностите от логопедична терапия при късно оглушели 

лица”. 

А. Андреева, К. 

Дионисиева 

„Езиково развитие и поведенчески характеристики при деца на възраст 18 – 

36 месеца” 

М. Станкова, В. 

Боянова, М. 

Димитрова, Н, 

Захариева 

“Слухова преработка при деца с нарушения от аутистичния спектър” О. Георгиева 

9.30-11.00 Секция: Логопедични технологии и превантивна 

дейност 

Модератор: 

доц. Цв. Ценова, дн 

„Арт – терапията като подпомагащ метод в лечението на логоневроза” М. Димитрова, М. 

Станкова - Стоянова 

„Прилагане на модулния принцип при структуриране на логопедична 

програма за терапия при възстановителното обучение при тотална моторна 

и частична сензорна афазия” 

В. Дамянова 
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„Дизартрична симптоматика при миастения гравис” Р. Костова 

„Биофийдбек и другите поведенчески терапии” Ст.Везенков 

11.00 - 11.30 Кафе - пауза  

11.30-13.00 Секция : Диагностика и теория за ЕГН и нарушенията 

на слуха (продължение) 

Модератор: доц.  

д-р К. Дионисиева 

„Четивни механизми и дислексия”. Цв. Ценова 

„Когнитивни задачи, метод на реакция и фонемна позиция в процеса на 

фонологично осъзнаване на българските деца”. 

К. Щерева 

„Графемна зрителна перцепция при деца с дислексия и нормолексици” Я. Дудев 

„Праксисни нарушения и вербални дефицити в назоваването на действени 

форми при аграматизъм” 

Цв.Генова – 

Стоянова 

13.00 –14.00 Обедна почивка   
14.00 -15.30 Секция : Диагностика и теория за ЕГН и нарушенията 

на слуха (продължение) 

Модератор: гл. ас. 

д-р М. Симонска 

„Разпространение на специфичните артикулационни нарушения в детската 

възраст” 

Е. Тодорова 

„Психодиагностика на афективното и сензомоторното развитие в ранна 

детска възраст – важен компонент при разработването на ранни 

интервенционни програми” 

Д-р Х. Манолова 

„Диференциална диагностика на дискретна дизартрия с полиморфна 

дислалия” 

Р. Костова, М. 

Симонска 

„Разпространение на комуникативните нарушения на територията на град 

София” 

Детелина Траянова 

14.00 -15.30 Секция: Логопедични технологии и превантивна 

дейност (продължение) 

Модератор:   

Д. Траянова 

„Логопедичната работа при сиблинги с лека умствена изостаналост и 

аутистични елементи в поведението в Център за социална рехабилитация и 

интеграция, гр. Бобов дол” 

Е. Митова 

В. Пандова 

„Ефективност на родителските интервенции при неговорящи деца на 

възраст 2 – 3 години” 

М. Пеева,  

Й. Маркова,  

А. Калонкина,  

Р. Маринова,  

А. Живкова 

Жестов език за бебета – потребности и крайности” К. Дионисиева 

„Изследване за определяне на норманивни данни за темп на речта в ПУВ” Бл. Цветанов, А. 

Пецева, Е. 

Вардарова, К. 

Рибнишка, Цв. 

Петрова, А. Панева, 

О. Савчева, М. 

Симонска: 

15.30 -16.00 Кафе - пауза  

16.00 –17.00 Представяне на нови книги  Симонска, 

Йосифова, Везенков, 

Дионисиева 

17.00 -18.30 Уъркшоп: „Избор на биофийдбек и неврофийдбек 

апаратура за различни терапевтични цели” 

д-р Ст. Везенков 

19.00 Официална вечеря (в ресторанта на комплекса)  
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18.ХI.2012 г. (неделя) - Работа по секции и уъкшоп-сесии * 

 
9.00-10.30 Секция: Медицински и социални проблеми на 

диагностиката и превантивната дейност при лицата с 

ЕГН и сензорни дефицити 

Модератор: 

д-р Р. Йосифова 

„Идентичност между психика и мозък – методологичен проблем пред 

терапевта” 

Ст. Везенков  

„Превенция на орална диспраксия при деца с ВЦУН в предвербален период 

от 0 до 24 месеца” 

Н. Йорданова 

„Хранителни механизми и интеракции в ранна възраст” Св. Картунова  

Ж. Темникова 

„Трудности при видиоларингостробоскопията” Хр. Френгов 

9.00-10.30 Секция: Медико-социални и психологични проблеми в 

логопедичната диагностика и терапия 

Модератор: доц. д-р 

Хр. Френгов 

„Модели за концептуализиране и вербализиране на пространството и 

времето в онтогенезата” 

Р. Йосифова 

„Превенция на закъснението в развитието на речта чрез стимулиране на 

играта между родителя и детето във възрастта от 0 до 24 месеца” 

Н. Йорданова 

„Изследване влиянието на тревожността върху лица с нарушения на 

плавността на речта” 

Е. Горанова 

„Ролята на супервизията при формиране на екип за ранна интервенция”. 

 

Р. Милушева 

Х. Манолова 

10.30 - 11.00 Кафе - пауза  

11.00-12.30 Секция: Медико-социални и психологични проблеми в 

логопедичната диагностика и терапия (продължение) 

Модератор: гл.ас. д-

р Ст. Везенков 

„Етиопатогенеза и диагностика на специфичните езикови нарушения” М. Теодору 

„Специфика на забавеното езиково и говорно развитие при деца с 

разстройство в развитието на координацията” 

М. Макавеева 

„Партисипативни методики за проучване на социалните проблеми при 

лица от малцинствени групи” 

Р. Бабуркова – 

Хорнър  

“Изследване на паузата и ударението при лица с нарушения на плавността 

на речта” 

Е. Горанова 

11.00- 12.30 Уъркшоп: „Десет идеи за взаимодействие със деца с 

увреден слух” 

доц. д-р К. 

Дионисиева 

ас. А. Андреева 

12.30 Закриване на конференцията  

                  

 
* Заявката и заплащането за участие в уъркшоп става при регистрация за участие 

в конференцията. Единична такса: 10.00 лв. 

 

   

 
                


