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Тематичен брой със студентски публикации „Социална работа и комуникация“

Уводни думи

Силвия Цветанска

Този брой на електронното списание „Социална работа“ е нетипичен като
подход на структуриране и съдържание. В него са обединени материали, написани
от студенти и преподаватели в специалност Социални дейности на Факултета по
педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той провокира
вниманието с включването на студенти като автори и съавтори на статии, в които
се описват значими аспекти от поведението на социалния работник.
Настоящият тематичен брой е резултат от целенасочените усилия за
насърчаване на колаборацията между студенти, докторанти и преподаватели в
академична среда. Специални благодарности отправяме към доц. д-р Бистра
Мизова, която предложи собствени разработки като автор и показа висок
професионализъм в работата за развитие на изследователските умения на
студентите.
Подготовката на броя се осъществява в рамките на проект „Изследване на
личностните детерминанти на комуникацията на социални работници в
професионална среда“, финансиран от Фонд Научни изследвания на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (Договор № 80-10-67/13.04.2020 г.).
Селекцията на статиите е подчинена на водещата тема за ролята на
комуникацията в социалната работа.

Комуникацията в социалната работа е

представена многопластово, с нейната сложност и повлияване от индивидуалните
различия на включените в нея субекти. Неслучайно две от статиите са посветени на
често срещани пречки в комуникацията, които затрудняват взаимодействието
между помагащите специалисти и клиентите. Наред с това се разглеждат малко
изследвани проблеми като доверието в професионалното общуване между
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социален работник и клиент и комуникацията в груповата социална работа, видяна
през призмата на ролите, които заемат участниците в групата. Текстовете са ценни
със съдържащите се в тях емпирични данни от собствени проучвания на авторите
в българския изследователски контекст.
Темата за комуникацията в нейните теоретични и практически измерения
традиционно предизвиква интереса на студентите като част от тяхната
професионална подготовка. Този тематичен брой е доказателство, че нашите
колеги – студенти, докторанти и преподаватели, успешно могат да работят заедно
и като изследователи, аргументиращи авторски гледни точки и резултати.

Доц. д-р Силвия Цветанска – ръководител на проекта
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