
     

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ организира 

Конференция по системна психотерапия 
“20 години по-късно: Локално и глобално”

15-16 декември, 2018
Парк-хотел “Москва”

Локалното и глобалното са взаимно контекстуализиращи се реалности. Българската 
професионална общност на системната психотерапия се развива като се стреми да интегрира 
знанието от по-глобалните системи, към които принадлежи, в локалните практики и 
изследвания. В същото време специфичният локален опит от страни като нашата бива 
споделян, обсъждан и обобщаван, за да преосмисли и актуализира професионалните нагласи. 
Ние редовно привличаме международни обучители, от които се учим, но в същото време 
фамилни терапевти от български произход се реализират и практикуват в много европейски 
страни. Все повече семействата, с които работим, донасят в терапевтичния кабинет особен 
микс от локално и глобално чрез процесите на миграция, двойни или множествени 
гражданства, мулти-национални бракове, принадлежност към повече от една националност. 
Това са нови измерения на идентичността. Глобалният свят става част от локалния контекст и 
поставя предизвикателства пред начина, по който мислим за нашата професионална 
идентичност и роля. 

Българската конференция по системна психотерапия ще събере колеги, формирани и 
практикуващи в България, колеги, обучени в България, практикуващи в Европейски страни, 
колеги от български произход, обучени и практикуващи извън България, колеги от Сърбия, 
Македония и Германия. Първият ден на конференцията ще включва разнообразни презентации 
и уъркшопи. Вторият ден ще бъде посветен на темата за глобализираните семейства с водещ 
проф. Мария Боркса. 

Информацията за водещите, темите и организацията ще бъде актуализирана 
периодично на уеб-страницата на БАФТ и във фейсбук - www.baft.bg

Такса за участие (в лева)

Ранна 
регистрация до 
30.10. 2018

Студенти и членове на 
БАФТ

150

Стандартна такса 170

Късна 
регистрация до 
15.12. 2018

Студенти и членове на 
БАФТ

190

Стандартна такса 210

Коледен коктейл на 15.12 от 18:30 ч. 
(по желание)

20

Имейл за регистрация: bobimetcheva@gmail.com 

Начини на плащане: 
1. Банков превод на IBAN: BG69 SOMB 9130 1054 8099 01 
Общинска банка  
Титуляр: Българска асоциация по фамилна терапия 
Основание: Такса за конференция 

2. В брой при: 
- Борислава Мечева - bobimetcheva@gmail.com 
- Теодора Гергинова - teodora.gerginova@gmail.com 
- Георги Френгов - jorofrengov@gmail.com 
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