
СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНВАЛИДНОСТТА В 

ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО1 

Анна Клепикова2 

 

Abstract: The paper reviews a recently published collection of articles in the field of disability 
studies “Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union: History, Policy and 
Everyday Life” under the editorship of M. Rasell and E. Iarskaia-Smirnova. The book is in fact 
one of few extensive publications in social research on disability dedicated to the post-Soviet 
region, where people with disabilities still remain a marginal and neglected group. The 
authors and editors of the book stress that they view disability as a social and cultural 
construct. Throughout the book, the analysis of social policy towards people with disabilities 
is seen as a lens for understanding the broader socio-political, socio-economic, and cultural 
processes in the former socialist region. The articles are organised into three blocks: the first, 
possibly the strongest one, deals with historical aspects of disability, the second is dedicated 
to the modern everyday life of people with disabilities, and the third includes papers on global 
issues of social policy in comparative perspective. The topics touched upon in the articles, 
include the following: state socio-economic provision for people of disabilities, the role of non-
governmental organisations that provide support for people with disabilities, the perspectives 
of educational inclusion for children with disabilities, iconography of disability in Soviet 
visual art, sexuality of people with physical disabilities, and others. With one exception, all the 
articles deal mostly with physical, rather than mental, disabilities. Some of them are practise-
oriented, rather than purely academic. All in all, disability related issues are understood very 
broadly in the book and the academic level and quality of the papers comprising it varies a lot, 
but still, the efforts of the editors to unify the works are evident. This review provides a 
detailed critical rendering of each article in the book. 
Keywords: disability, disability studies, history of disability, Soviet studies, post-Socialism, 
social policy, non-governmental organisations 

 

В западните страни интересът на обществените науки към инвалидността, 
телесното различие и психичните заболявания е възникнал през 60-70 
години, а броя на работите впечатлява. Много от класическите работи в 
областта3 са успели да повлияят върху социалната политика по отношение 
на хората с инвалидност, съдействали са за реформирането на големите 
                                                           
1 Преводът е направен с любезното съдействие и разрешение на автора на рецензията 
Анна Клепикова. Преводът е направен по: Клепикова, А. (2015) Социальные 
исследования инвалидности на постсоветском пространстве. Рецензия: Michael Rasell, 
Elena Iarskaia-Smirnova (eds.). Disability in Eastern Europe and the former Soviet Union: 
History,Policy and Everyday Life. Oxon: Routledge, 2014. 274 p. В: Антропологический форум, 
№ 26, сс. 222-244 – бел.прев. 
2 Анна Александровна Клепикова, Европейски университет в Санкт-Петербург. 
anna.klepikova@gmail.com 
3 Goffman, E. (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. 
Penguin Books, London. // Goffman, E. (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled 
Identity. Penguin Books, London. // Rosenhan, D. L. (1973) On Being Sane in Insane Places. 
In: Science. New Series, Vol. 179. No. 4070. pp. 250–258. // Scheff, T. J. (1966) Being Mentally 
Ill: A Sociological Theory. Chicago: Aldine, Chicago.  
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институции, в които те са живеели, както и за интеграцията им в 
обществото. Понастоящем в западното научно пространство се е 
утвърдила специална научна дисциплина „disability studies”, 
обединяваща идеи и методи от социологията, културната антропология, 
философията, историята, правото, политическата теория, а също 
специфични направления в социалните науки, такива като феминизъм и 
квир-теория4. 

Ситуацията в постсъветското пространство е по-различна. Социалните 
изследвания на инвалидността започнали да придобиват популярност 
едва през последните две и половина десетилетия и засега са малобройни5. 
И макар темата за инвалидността все по-често да се повдига в публичното 
пространство, хората с инвалидност имат значително по-малко 
възможности за пълноценно участие в живота на обществото в сравнение 
със ситуацията в западните страни. В някои случаи те са напълно 
изолирани от обществото – като пример за такава изолация могат да 
служат специалните интернати в съвременна Русия, описани в нашите 
работи6. 

Много от съвременните работи, посветени на инвалидността в 
постсъветското пространство, не са собствено научни антропологически 
или социологически изследвания, това са по-скоро практически 
ориентирани обзори и отчети за правното и социално-икономическото 
положение на хората с инвалидност7. Един от първите мащабни опити да 

                                                           
4 По-подробно за историята, методологията и предмета на disability studies виж: 
Ferguson, P. M., Е. Nusbaum (2012) Disability Studies: What Is It and What Difference Does 
It Make?. In: Research & Practice for Persons with Severe Disabilities. Vol. 37. No. 2. рр. 70–80.  
5 Тук не мога да се съглася напълно с колежката Клепикова. Да, наистина в сравнение с 
количеството на западните публикации в сферата на социалните изследвания на 
инвалидността, тези в бившите социалистически страни може би са малко. И все пак в 
самата Русия вече има не една и две публикации. В България също. А в Полша се 
публикуват монографии, студии и статии в тази област още от 70-те години на ХХ век. 
– бел.прев. 
6 Клепикова, А., И. Утехин (2010) Ребенок с „отклонениями развития“: опыт анализа 
фреймов. В: Антропологический форум. № 12 Online. 
<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/12online/klepikova_utehin/>. 
7 Например: Hastie, R. (1997) Disabled Children in a Society at War: A Casebook from Bosnia., 
Oxfam, Oxford. // Rosenthal, E., Е. Bauer, M. F. Hayden, А. Holley (1999) Implementing the 
Right to Community Integration for Children with Disabilities in Russia: A Human Rights 
Framework for International Action. In: Health and Human Rights. Vol. 4. No. 1. pp. 82–113. // 
Tobis, D. (2000) Moving from Residential Institutions to Community-based Social Services in Central 
and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, DC: World Bank Publications. // 
Sammon, Е. (2001) Children and Disability in the Context of Family Breakdown in Central and South 
Eastern Europe and the Former Soviet Union. L.: Every Child, 27 p. 
<http://www.childinfo.org/files/ childdisability_Sammon.pdf>. // Lataianu, K. M. (2003) 
Social Protection of Children in Public Care in Romania from the Perspective of EU Integration. 
In: International Journal of Law, Policy and the Family. Vol. 17. No. 1., pp. 99–120. // Дементьева, 
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се разгледа съветския опит на отношението към инвалидността е 
предприет в книгата „Инвалидността в Съветския съюз“8: този сборник 
включва статии, посветени на традициите в съветската дефектология, 
социалната политика по отношение на лицата с инвалидност в СССР, на 
особеностите на съветската психиатрия. Сред собствено научните 
социално-антропологически работи може да се посочи монографията на 
С. Филипс9, посветена на ежедневния живот и взаимоотношенията с 
държавата на лицата с увреждания на гръбначния стълб в съвременна 
Украйна, книгата на П. Романов и Е. Ярская-Смирнова10, в която за първи 
път в руска разработка се използват съвременни западни подходи към 
социалния анализ на инвалидността11, работата на Е. Наберушкина12 за 
живота на хората с инвалидност в градското пространство. Съществуват 
                                                           
Н. Ф. (2004) Проблемы соблюдения прав человека в психоневрологических интернатах 
и детских домах-интернатах. В: А. Новикова (ред.). Права человека и психиатрия в 
Российской Федерации: Доклад по результатам мониторинга и тематические статьи. 
Московская Хельсинкская группа, Москва. 
<http://www.mhg.ru/publications/389CEE8>. // Tomov, T., R. van Voren, R. Keukens, D. 
Puras (2006) Mental Health Policy in Former Eastern Bloc Countries. In: M. Knapp, D. McDaid, 
E. Mossialos, G. Thornicroft (eds.). Mental Health Policy and Practice across Europe. Maidenhead: 
McGraw-Hill; Open University Press, pp. 327–425. // Mete, C. ed. (2008) Economic Implications 
of Chronic Illness and Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank 
Publications, Washington, DC. // Phillips, S. D. (2012a) EU Disability Policy and Implications 
of EU Accession for Disability Rights in Education and Employment in Bulgaria, Romania, 
Croatia, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia. In: Journal of Disability Policy Studies. 
Vol. 22. No. 4., pp. 208–219. // Phillips, S. D.(2012b)  Implications of EU Accession for 
Disability Rights Legislation and Housing in Bulgaria, Romania, Croatia, and the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia. In: Journal of Disability Policy Studies. Vol. 23. No. 1., pp. 26–
38. // Lewis, O. (2012) Mental Disability Law in Central and Eastern Europe: Paper, Practice, 
Promise. In: Journal of Disability Policy Studies. Vol. 22., pp. 208–220. // Заболоцкис, Е. Ю. 
(2013) Особые дети и взрослые в России: закон, правоприменение, взгляд в будущее. Теревинф, 
Москва. 
8 McCagg, W. O., L. Siegelbaum eds. (1989) The Disabled in the Soviet Union: Past and Present, 
Theory and Practice. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. 
9 Phillips, S. D. (2009) There Are No Invalids in the USSR!: A Missing Soviet Chapter in the 
New Disability History. In: Disability Studies Quaterly, Vol. 29. No 3. pp. 1–35. 
10 Романов, П. В., Е. Р. Ярская-Смирнова (2006) Политика инвалидности: Социальное 
гражданство инвалидов в современной России. Научная книга, Саратов. 
11 Освен монографията, тези трима автори имат редица статии по проблемите на 
инвалидността в Украйна и Русия, например: Романов, П. В., Ярская-Смирнова, Е. Р. 
(2005) Политика инвалидности. Проблемы доступной среды и возможности занятости. 
В: Социологические исследования. № 2., сс. 44–55. // Iarskaia-Smirnova, E. R. (2011) A Girl 
Who Liked to Dance: Life Experiences of Russian Women with Motor Impairments. In: М. 
Jappinen, M. Kulmala, A. Saarinen (eds.). Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist 
Countries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 104–124. // Phillips, S. 
D. (2009) There Are No Invalids in the USSR!: A Missing Soviet Chapter in the New Disability 
History. In: Disability Studies Quaterly, Vol. 29. No 3. pp. 1–35. 
12 Наберушкина, Э. К. (2012) Инвалиды в большом городе: проблемы социального гражданства. 
Вариант; ЦСПГИ, Москва. 
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редица отделни руски и англоезични разработки за историята на 
инвалидността в Русия и СССР13, статии, основани на съвременни данни, 
с изключение на тези, които принадлежат на перото на гореспоменатите 
автори, които не са много14. Достатъчно голям е броя на работите, 
посветени на историческите аспекти на специалното образование в Русия 
и СССР, но те по-скоро принадлежат към сферата на история и теория на 
педагогиката15. Сред ключовите автори в областта на социологията и 
антропологията на инвалидността в Източна Европа могат да се посочат 

                                                           
13 Виж например: Васин, С., Т. Малева (2001) Инвалиды в России — узел старых и новых 
проблем. В: Pro et Contra, № 3 (6). сс. 80–101. // Шек, О. (2005) Социальное исключение 
инвалидов в СССР. В: П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). Нужда и порядок: 
история социальной работы в России, XX в. Научная книга, Саратов, сс. 375–397. // 
Муравьева, М. Г. (2012) Калеки, инвалиды или люди с ограниченными возможностями: 
обзор истории инвалидности. В: Журнал исследований социальной политики. Т. 1. № 2., сс. 
151–166. // Dale R. (2013) The Valaam Myth and the Fate of Leningrad’s Disabled Veterans. 
In: The Russian Review. Vol. 72., pp. 260–284. // Galmarini, M. C. (2014) Turning Defects to 
Advantages: The Discourse of Labour in the Autobiographies of Soviet Blinded Second World 
War Veterans. In: European History Quarterly. Vol. 44. No. 4., pp. 651–677., както и 
историческата монография: Ковалев, А. С. (2013) Инвалидный дом как институт 
социальной помощи пожилым людям и инвалидам в 20–30-х гг. ХХ в. (на материалах Сибири). 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, Красноярск. 
14 Примери за такива работи са: Thomson, K. (2002) Differentiating Integration: Special 
Education in the Russian Federation. In: European Journal of Special Needs Education. Vol. 17. 
No. 1., pp 33–47. // Kaplan, R. L. (2010) Caregiving Mothers of Children with Impairments: 
Coping and Support in Russia. In: Disability & Society. Vol. 25. No. 6., pp. 715–729. // Кос А. 
В., Г. Г. Карпова, Е. П. Антонова (2010) Качество жизни лиц с ограниченными 
возможностями в условиях проживания в интернатах. В: Журнал социологии и социальной 
антропологии. Т. 12. № 2., сс. 131–152. // Королева, С. С., А. Г. Левинсон (2010) 
Организации негражданского общества. О социальных формах жизнеобеспечения 
детей-инвалидов в современной России. В: Pro et Contra. № 48., сс. 42–60. 
15 Виж: Gindis, B. (1990) Vygotsky’s Vision: Reshaping the Practice of Special Education for 
the 21st Century. In: Remedial and Special Education. No. 20., pp. 333–340. // Малофеев, Н. Н. 
(1996) Становление и развитие государственной системы специального образования в России: 
Дис. в форме науч. докл. … д-ра пед. наук. М.: УПК «Федоровец». // Malofeev, N. N. 
(1998) Special Education in Russia: Historical Aspects. In: Journal of Learning Disabilities. Vol. 
31. No. 2., pp. 181–185. // Grigorenko, E. L. (1988) Russian “Defectology”: Anticipating 
Perestroika in the Field. In: Journal of Learning Disabilities. Vol. 31. No. 2., pp. 193–207. // 
Korkunov, V., A. S. Nigaev, L. D. Reynolds (1998) Special Education in Russia: History, 
Reality, and Prospects. In: Journal of Learning Disabilities. Vol. 31. No. 2., pp. 186–192. // 
Замский, Х. С. (2008) Умственно отсталые дети. История их изучения, воспитания и 
обучения с древних времен до середины XX века. Академия, Москва. 
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Д. Завижек16, Д. Кенцеи17, Т. Младенов18. Тук не си поставяме целта да 
правим обзор на съществуващите статии и книги – още веднъж ще 
отбележим, че броя на собствено научните социално-антропологически 
трудове не е много голямо. 

По такъв начин рецензираната книга „Disability in Eastern Europe and the 
Former Soviet Union: History, Policy and Everyday Life”19, представлява една 
от малобройните мащабни работи в областта на disability studies, 
изградена от материали от страните от бившия социалистически лагер. 
Сборникът се състои от дванадесет статии, посветени на исторически и 
съвременни аспекти на инвалидността в региона. 

Сборникът започва с материал на редакторите Майкъл Ръсел и Елена 
Ярская-Смирнова. Както отбелязват книгата има за задача да отрази по-
широкия кроскултурен контекст на съществуване на инвалидността отвъд 
пределите на по-добре изучените западноевропейски общества. Страните, 
към които е насочено вниманието са обединени от общото си съветско 
минало, обаче според справедливата бележка, според нас, на М. Ръсел и Е. 
Ярская-Смирнова като цяло особеностите на отношението към лицата с 
инвалидност в тези страни не се определя от постсоциалистическото 
наследство, а по-скоро от практиките на маргинализация на хората с 
инвалидност, както и от трансформациите в социалната политика през 
последните години, явяващи се варианти на по-широки общи за 

                                                           
16 Zaviršek, D. (2007) Communities of Gatekeepers and Communities of Advocates: Being 
Disabled in Eastern Europe.  In: L. Dominelli (ed.). Revitalising Communities in a Globalising 
World. Aldershot: Ashgate, pp. 207–217. // Zaviršek, D. (2006) Disabled Women’s Everyday 
Citizenship Rights in East Europe: Examples from Slovenia. In: D. Zaviršek, J. Lukic, J. 
Regulska (eds.). Women and Citizenship in Central and Eastern Europe. Burlington, VT: Ashgate 
Publishing, pp. 185–204. // Zaviršek, D. (2002) Pictures and Silences: Memories of Sexual 
Abuse of Disabled People. In: International Journal of Social Welfare. Vol. 11. No. 4.,pp. 270–285. 
17 Konczei, G. (1995а) Disabled People in Hungarian Society. In: Society and Economy in Central 
and Eastern Europe. Vol. 17. No. 5., pp. 194–224. // Konczei, G. (1995b) The Story of the Poor 
Soldier (Or: Disabled People in Hungarian Society). In:  Society and Economy in Central and 
Eastern Europe. Vol. 17. No. 2., pp. 188–224. 
18 Mladenov, T. (2012) Personal Assistance for Disabled People and the Understanding of 
Human Being. In: Critical Social Policy. Vol. 32., pp 242–261. // Mladenov, T. (2011) Deficient 
Bodies and Inefficient Resources: The Case of the Disability Assessment in Bulgaria. In: 
Disability and Society. Vol. 26. No. 4., pp. 477–490. // Mladenov, T. (2009) Institutional Woes of 
Participation: Bulgarian Disabled People’s Organisations and Policy-Making. In: Disability and 
Society. Vol. 24. No. 1., pp. 33–45. 
Твърдението, че това са ключови автори, имам предвид най-вече България, поне според 
мен, показва непознаване на изследователската и публикационна дейност в сферата на 
социология и антропология на инвалидността в страната. Още повече, че две от 
цитираните статии на колегата Т. Младенов вероятно са почти идентични, но 
публикувани в различни научни списания.  
19 Инвалидността в Източна Европа и бившия Съветски Съюз: История, политика, 
ежедневие. 
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европейската култура тенденции. При това, както показват работите, 
включени в книгата, постсъветските страни не се придържат към единен 
за всички тях начин на отношение към инвалидността: културните 
различия в прилагането на, както на социалистическите, така и на 
неолибералните идеи, са доста големи. В същото време, според мнението 
на авторите на уводната глава, изследванията на инвалидността в 
постсъветското пространство, успоредно с много по-популярни 
изследвания, например на джендъра или етичността, представляват рамка 
за разбиране на процесите в региона като цяло. М. Ръсел и Е. Ярская-
Смирнова подчертават, че инвалидността се разглежда от авторите в 
книгата като социален конструкт. 

Главите в книгата са обединени в няколко тематични блока. Първият от 
тях – исторически аспекти на изследване на инвалидността – започва със 
статията на Беата Фиселер „Soviet-style Welfare: The Disabled Soldiers of the 
„Great Patriotic War”20, посветена на социалната политика по отношение 
на инвалидите от Втората световна война. В работата се разглежда 
концепцията за „социалната държава“ („welfare state21”) по отношение на 
Съветския съюз, предмет на анализа са социалната и материалната 
подкрепа на военноинвалидите. 

Един от ключовите аспекти на официалната идеология на „социалната 
държава“ от сталинския период е бил всеобщото задължение за и високата 
ценност на труда: само нетрудоспособните граждани, лишени от средства 
за съществуване, имали право на държавна подкрепа. В контекста на 
такава идеология, както пише Б. Фиселер, инвалидността в СССР 
престанала да се свързва пряко с болестта или физическите нарушения – 
критерий за отграничаване на различните групи инвалидност станала 
степента на възможностите за труд. В довоенното време се декларирал 
монопола на държавата за грижата за нетрудоспособните лица, обаче 
съветската военна и следвоенна реторика я обявила за свято задължение 
на целия съветски народ. Самите военноинвалиди били призвани да се 
завръщат на гражданския трудов фронт въпреки получените травми и да 
се стават полезни членове на обществото.  

Като анализира мащабен архивен материал, Б. Фиселер показва, че в 
социалните реалности на военния и следвоенния период държавата не се 
е справяла нито с една от реторично декларираните от нея задачи. 
Мнозинството пенсии били мизерни, липсвала реинтеграция на хората с 
инвалидност в сферата на труда – най-често те можели да разчитат само 
на ниско квалифицирана и ниско заплащана работа. При такива условия 
военноинвалидите били принудени да прибягват до алтернативни 
стратегии за оцеляване – нелегална търговия, просия. Такива 
                                                           
20 Съветски стил на благосъстояние: военноинвалиди от „Великата отечествена война“. 
21 welfare state – социална държава 
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„антисъветски“ форми на съществуване съществували обаче до 50-те 
години на ХХ век, когато лицата с инвалидност били прибрани от улиците 
и социалната политика се преориентирала към обгрижването им в 
специализирани интернати. Тази работа е ценна, защото последователно 
осветлява въпросите на социалната история на лицата с инвалидност в 
СССР, които досега били засягани само епизодично. 

Следващата статия „Prosthetic Promise and Potemkin Limbs in Late-Stalinist 
Russia“22, написана от Франсис Бърнстейн, продължава темата за 
следвоенната социалма подкрепа на хората с инвалидност. Предмет на 
внимание тук е т.нар. „ръка на Кононов“ – високотехнологична протеза, 
разработена през 30-те години на ХХ век от механика Виктор Кононов, 
загубил дясната си ръка в резултат на авария. На основата на този сюжет 
авторът демонстрира как героическия образ на „инвалида-изобретател“ се 
използва в качеството на оръдие на съветската пропаганда и в същото 
време колко далеч е била реалността от идеологическата картина. Като 
анализира архивните материали, в т.ч. жалбите и писмата на 
военноинвалидите, Ф. Бърнстейн показва, че високотехнологичните 
протези, и като цяло приспособленията, колкото и да са удобни за 
използване не с чисто декоративни цели, на практика са били недостъпни 
за нуждаещите се. Въпреки недостигът ба необходими материали за 
изработване на протези и системните грешки при тяхното разпределение 
(човек без лява ръка получавал приспособление за дясната и др.п.), 
съветското здравеопазване и система за социално осигуряване игнорирали 
индивидуалния подход към потребностите на хората с инвалидност. Я 
толкова специфична работа, като производството на функционална 
протеза, изисква да се вземат предвид и конкретните особености на 
травмираното тяло, и социалния контекст: как и за какво човек ще 
използва протезата. Резултатът от серийното производство на протезите 
бил, че те били годни само за това да ги поставиш на рафта. Много по-
ефективни се оказвали протезите, произведени по занаятчийски начин с 
участие на самите инвалиди. 

Друг сюжет от областта на съветската пропаганда, който разглежда Ф. 
Бернщайн, са агитационните плакати от периода 1920-1930 г., използващи 
в качеството на елементи иконографията на ръка, длан или юмрук23. 
Подразбира се действително, че ръцете на плаката, са ръце на 
работническата класа, дружно гласуващи за петилетката или с присъщата 
им мощ изкореняващи вражеските класови елементи. Възвеличаването на 
труда, при това преди всичко на ръчния физически труд, било важен 

                                                           
22 Ортопедично обещание и Потьомкинови крайници в късна сталинска Русия. 
23 За символиката и ролята на жестовете в изкуството, в т.ч. съветското изкуство от 
началото на ХХ в., виж: Цивьян, Ю. Г. (2010) На подступах к карпалистике. Движение и 
жест в литературе, искусстве и кино. В: Новое литературное обозрение, Москва. 
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елемент от съветската идеология. Полезният за обществото индивид е 
длъжен преди всичко да притежава „работнически ръце“24, ценността на 
гражданите, лишили се от ръце и, следователно, от способност за труд – 
собствено телесно непълноценни инвалиди – може да се постави под 
съмнение. В статията сюжетът с плакатите обаче остава без подобен 
коментар и изглежда само като красива аналогия в духа на cultural studies. 

Следващата работа в историческия блок – „Heroes and Spongers: The 
Iconography of Disability in Soviet Posters and Film”25 – принадлежи на 
Елена Ярска-Смирнова и Павел Романов, и е посветена на иконографията 
на инвалидността в плакатите и киното, преимуществено художественото, 
от съветско време. Статията показва, как, според промените в идеологията 
и социалната политика, се трансформирал образа на инвалида в 
съветското визуално изкуство. Като цяло в работата репрезентацията на 
инвалидността във визуалната култура се разглежда като метафора, 
прочетена в контекста на съветската идеология и призвана да конструира 
нормалния, правилния съветски човек. Няма да се спираме тук по-
подробно и да преразказваме съдържанието на работата доколкото по-
ранна версия на главата е публикувана на руски26.  

Следващата статия на Агита Лусе и Дайги Камераде „Between Disabling 
Disorders and Mundane Nervousness: Representations of Psychiatric Patients 
and Their Distress in Soviet and Post-Soviet Latvia”27 е преходна между 
историческия блок и статиите за ежедневния живот на хората с 
инвалидност в съвременен контекст, като представлява и единствената 
статия в сборника, посветена преди всичко на психическите нарушения. 
Една от задачите на разработката е да проследи по какъв начин са се 
конструирали леките и временните разстройства на психиката, като 
неврозите, намиращи в сферата на т.нар. „малка психиатрия“ и как те са 
се съотнасяли с „голямата психиатрия“, занимаваща се с по-сериозни и 

                                                           
24 „Работническите ръце в късно съветско време, а същи днес, са критерий, по който 
съдят за ценността и пригодността за живот на един или друг инвалид. За 
„работническите“ ръце, като важен класификационен критерий, нееднократно 
споменава Рубен Галиего в своята документална повест за съветските интернати 
[Гальего, Р. Д. (2006) Белое на черном. Лимбус-Пресс, СПб.], същото се среща и в нашия 
материал, отразен в работата [Клепикова, А., И. Утехин (2012) Взрослость инвалидов, 
проживающих в психоневрологическом интернате. В: Антропологический форум. № 17 
Online. <http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/17online/klepikova_utehin2/>.], в 
частност в раздела „Схема на тялото“. 
25 Герои и лапачи: Иконография на инвалидността в съветските плакати и филми. 
26 Ярская-Смирнова, Е. Р., П. В. Романов (2009) Герои и тунеядцы: иконография 
инвалидности в советском визуальном дискурсе. В: Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов 
(ред.). Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. Вариант; ЦСПГИ, 
Москва, сс. 289–331. 
27 Между инвалидизиращите нарушения и обикновенната нервност: Представяне на 
психично болни и техния дистрес в съветска и пост-съветска Латвия. 
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тежки заболявания (психозите), в съветска и постсъветска Латвия, а също и 
как неврозите все повече са били включвани в собственото поле на 
психиатрията и на лекарите психиатри (за разлика от невролозите, 
психолозите и др.). Съвременният правозащитен дискурс, подкрепящ 
хуманизирането на практиките за отношение с психиатричните 
пациенти, още повече съдействал за изличаването на границите между 
сферите на „малката“ и „голямата“ психиатрия. 

Втората част от работата на пръв поглед изглежда не напълно свързана с 
първата – та се опира на съвременни материали и си поставя задачата да 
разгледа непрофесионалните представи за психическата болест.  

Данните от фокус-групите показали, че психичното заболяване се 
асоциира преди всичко с агресивност, неспособност за самоконтрол, с 
опасност за обществото и др.п. Авторите смятат, че на първо място 
източник на такива представи са СМИ и съответно втората част на 
емпиричното изследване представлява сравнителен контент-анализ на 
публикации във вестници и списания.  
Ако през 2004 г. статиите за психичните заболявания са били малобройни 
и пълни със стереотипи, то през 2008 г. броят на публикациите нараснал, 
те по-подробно и наукообразно разказвали за причините за едни или 
други болести и възможното лечении, до голяма степен започнали да се 
основават на информация, получена от професионалисти. В 
заключителната част авторите са успели да обединят в едно различните 
сюжети, за които стана дума по-горе. А. Лусе и Д. Камераде правят изводи 
за различията и взаимовлиянията между професионалните знания за 
психичните отклонения, дискурса на СМИ и представите на равнището 
на ежедневния здрав смисъл. За ситуацията на човека с психически 
отклонения роля играят конфигурацията на усилията на различни групи 
заинтересовани лица: лекарите (стремят се да увеличат клиентелата си), 
местната общност (иска да се обезопаси чрез настаняване на психично 
болния в стационар), активистите-правозащитници. 

В следващата глава „Living with a Disability in Hungary: Reconstructing the 
Narratives of Disabled Students”28 Ештер Габор, на основата на 
биографическия подход, теорията за стигматизацията и отчасти на 
феноменологията, анализира жизнените истории на унгарски млади хора 
с инвалидност. Авторът се интересува, какво място в биографията им 
заема инвалидността и как във връзка с тези обстоятелства те изграждат и 
своя живот и разказват за него. В работата подробно се разглеждат три 
истории: на слепия по рождение Петер, на парализираната в ранна 
възраст след авария Мариан и на Ева, при която в резултат на погрешно 
лечение е увреден слуха от детство. Тези истории илюстрират 
                                                           
28 Да живееш с инвалидност в Унгария: реконструкция на разкази на студенти с 
инвалидност. 
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разграничените от автора три „идеални типа“ – три начина на 
конструиране на биографията и вграждането на инвалидността в личната 
история. 

Разказът на Петера е история на „самотния войн“, самодостатъчен, 
упорито преследващ своите цели и опитващ се по-скоро да промени 
условията на живот, отколкото да се адаптира към тях. Мариан 
представлява противоположен тип – тя предпочита да скрива своите 
трудности от обкръжаващите я, за да им причинява колкото се може по-
малко грижи, като се старае да се приспособи към обстоятелствата, да 
изглежда „нормална“ и да не забелязва своята инвалидност. Ева 
представлява тип помощник и доброволец, тя успява да избегне ролята на 
жертва и с помощта на избрани активистски стратегии преодолява 
препятствията и се справя с дискриминацията. Така или иначе героите ги 
обединява факта, че, макар и по различни пътища, всеки от тях, въпреки 
инвалидността си, е успял да завърши висше образование. 

Трябва да се каже, че, според нас, статията според начина на постройка и 
анализ на материала изглежда ученическа в някаква степен. Но, като 
реконструира историите на героите, авторката е могла да остане 
едновременно съчувстваща и дистанцирана и дори само заради самите 
истории работата заслужава да се прочете. 

Статията на Теодор Младенов „Breaking the Silence: Disability and Sexuality 
in Contemporary Bulgaria”29 засяга джендър теми и сексуалността на хора с 
с физическа инвалидност в съвременна България. Статията започва с доста 
обширен анализ на съвременния контекст (преход към идеологията на 
индивидуализма, новата „неолиберална“ социална политика) и 
съществуващите успоредно с това патерналистски подходи, в рамките на 
които се интерпретират и обслужват хората с инвалидност в България, и, 
съответно, инвалидизиращите дискурси и практики(„disablism”). Авторът 
извежда медикалистския подход към инвалидността, характерен в 
значителна степен, както за професионалния, така и за ежедневния 
дискурс, от съветското „дефектологическо“ наследство, като игнорира 
факта, че медикализацията на инвалидността като един от начините на 
концептуализация на отклонението от нормата, е общо европейска 
тенденция30. Впрочем, в същото време се отбелязва, че, например, 
възприемането на хората с физическа инвалидност като асексуални 
обекти на грижа, е явление, характерно за западно-европейската култура 
като цяло. Феноменологическият подход към анализа на физическата 
инвалидност, в руслото на който е написана статията, е тази 
изследователска перспектива, която позволява да се избегне медицинската 

                                                           
29 Нарушаване на тишината: Инвалидност и сексуалност в съвременна България. 
30 Тук А. Клепикова е много права в критичната си бележка.  
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обективация на тялото, изнася „дефект“ извън скоби, но при това се 
съсредоточава върху субективното преживяване на особената телесност. 

При целия мащабен теоретически анализ и дълбочинно описание на 
контекста, материалът, върху който се опира статията, е твърде малък. 
Това е, първо, четиристраничното есе „Аз, моето увреждане и сексът“ от 
Нина Жишева. Възможно е, този текст да е избран като показателен 
пример и  авторът да разполага с повече подобни материало, но това не е 
очевидно. В есето си Жишева се опитва да противостои както на 
превръщането на темата за секса в табу, така и на десексуализацията на 
хората с инвалидност, в т.ч. сама опитвайки се да се избави от 
стереотипите и натрапените й от обществото представи за това, че на нея 
секс, като жена с непълноценно тяло, не й е нужен. Есето само по себе си е 
достатъчно ярко и е необходимо на Т. Младенов по-скоро, за да илюстрира 
едни или други теоретически идеи, отколкото за собствено социално-
антропологически анализ. Второ, Младенов се опира на материали от 
дискусия в интернет-форум под наслов „Говорим за секс“, в който наред с 
темите за секса въобще се поставя и въпроса за сексуалността на 
инвалидите. Младенов се съсредоточава върху анализа на това, в каква 
степен в тази дискусия инвалидността се разглежда и преживява 
негативно, как увреждането се разбира в термините на различието между 
хората. В заключението на работата още веднъж се подчертава важността 
на феноменологическите теории, на концепциите за „преживяваното 
тяло“ („lived body”) и за „телесната въплатеност“ („embodiment”) за 
изследването на инвалидността. 

Статията на Сара Филипс „Citizens or „Dead Souls“? An Anthropological 
Perspective on Disability and Citizenship in Post-Soviet Ukraine”31 завършва 
блока работи, посветени в една или друга степен на изучаването на 
ежедневния живот на хората с инвалидност. С. Филипс се опитва да опише 
това ежедневие чрез социологическата концепция за „гражданство“ 
(citizenship), което подразбира анализ на взаимодействията на 
субективния опит на личността и нейния опит като агент на обществените 
отношения. Статията е написана върху материали от интервюта преди 
всичко с трудоспособни лица с инвалидност, живеещи в днешна Украйна. 

Основeн фокус в анализа на материала, е изследването на пазара на труда 
и стратегиите за намиране на работа на хората с инвалидност. Авторът 
подробно описва полулегалните и нелегални схеми, които използва 
бизнесът за получаване на облекчения, законодателно предоставяни на 
организации и предприятия, устройващи хора с инвалидност на работа. 
„Мъртвите души“, изнесени в наименованието на статията, са хора с 
инвалидност, които формално се водят работещи в компании, за да си 
                                                           
31 Граждани или „Мъртви души“? Антропологична перспектива на инвалидността и на 
гражданството в пост-съветска Украйна. 
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осигурят данъчни облекчения, но в действителност само попълват 
трудовите си книжки и получават заплата – трудът на хората с 
инвалидност се представя като нерентабилен. Подобна „заетост“ носи на 
тези хора някакъв доход, но не способства за тяхната интеграция в 
обществото и за самореализацията им като пълноценни граждани. Други 
начини за намиране на работа предлагат „мафиотските“ монополи – 
Украинското общество на слепите и глухите, а също и някои „инвалидни 
предприятия“ със специализирани работни места. 

Алтернативен начин на актуализация на своето „гражданство“ е 
представен в статията чрез примера за респондента Едик – човек с увреден 
гръбначен стълб, спортист и предприемач, постигнал жизнен успех. 
Неговият наратив демонстрира как международните правозащитни 
мрежи и процесите на глобализация променят самовъзприемането на 
хората с инвалидност и техните отношения с държавата. В заключение 
авторът прави извод за това, че макар много в живота на хората с 
инвалидност да зависи от държавата, значителна част от тях по-скоро 
разчитат на алтернативни, неформални източници и мрежи за подкрепа. 
Като цяло в статията е изложен богат етнографски материал, тя съдържа 
много интересни наблюдения и подробно описание на съвременния 
контекст, в който протича ежедневния живот на човека с инвалидност в 
Украйна. Единственото, което не е обяснено докрай, е защо е трябвало да 
се използва точно в този материал концепцията за „гражданство“ и 
свързаните с нея теории: в статията няма доказателства, че това се е оказало 
продуктивен изследователски подход. 

Във финалния блок са включени статии, използващи макроподходи и 
разглеждащи различни аспекти на социалната политика по отношение на 
хората с инвалидност в постсоциалистическите страни, основно в 
сравнителна перспектива. 

Този блок започва със статията на Дари Завиржек „Those Who Do Not Work 
Shall Not Eat! A Comparative Perspective on the Ideology of Work within 
Eastern European Disability Discourses”32. В светлината на 
капиталистическата идеология, която авторът критикува, труда за хората 
с инвалидност се представя не толкова като начин да се заработя средства 
за живот, колкото като терапия и средство за морално 
самоусъвършенстване на индивида, при което да работят на хората с 
инвалидност успешно им пречат не техните фактически възможности, а 
стигматизацията и предразсъдъците. Съвременната социална политика в 
страните от Европейския съюз е насочена към това, да защити правото на 
хората с инвалидност да работят при равни условия със всички. На 
практика обаче, хората с инвалидност по-често заемат по-ниско 
                                                           
32 Тези, които не работят няма да ядат! Сравнителни перспективи на идеологията на 
заетостта в рамките на Източноевропейските дискурси за инвалидността. 
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престижни, нископлатени работни места. За съжаление, в направените в 
статията анализ и статистика не се разграничават хората с физическа и 
ментална инвалидност. Получава се, че изследователят игнорира 
неоспоримата реалност, присъстваща зад такива данни: фактът, че хората 
с умствена изостаналост работят по-скоро в сферата на обслужването, 
чистотата, ръчния труд, е оправдан от това, че при тях интелекта 
действително най-вече не им позволява да заемат по-престижни 
длъжности. 

Новите закони, приети в страните от Източна Европа след встъпване в 
Евросъюза, не само гарантират за хората с инвалидност равен достъп до 
пазара на труда, но и предполагат създаването на държавни специални 
временни работни места, които биха позволили да се оценят 
действителните способности на човека. Такава мярка обаче, само засилила 
медикализацията на инвалидността: човек на такова работно място 
постоянно се намира под оценяващия поглед на професионалисти от 
различен вид. Работата завършва с практически постулати за това, как 
трябва да се променят подходите към трудоустрояването на хората с 
инвалидност. По такъв начин авторът не се ограничава с анализ в рамките 
на социалните науки, а прилага неговите резултати за активна намеса в 
живота и преобразуване на социалните реалности, което като цяло е 
характерно за изследванията, заличаващи границата между научния и 
активисткия дискурси. Ще отбележим, че критическия анализ на 
„идеологията на работа“, както при социализма, така и при капитализма, 
в света на инвалидността, е преминаващ през целия сборник сюжет. 

Статията на Хисао Кацуи „The Challenges of Operationalizing a Human 
Rights Approach to Disability in Central Asia”33 е посветена на анализа на 
съвременното положение на хората с инвалидност в Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, в т.ч. на 
разглеждането на правозащитната дейност на НПО. В началото на 
работата авторът описва спецификата на положението на хората с 
инвалидност в страните от Централна Азия: въпреки съветската политика 
по институционализация на хората с инвалидност, мнозинството от тях 
традиционно живеят в семействата си. Това, независимо от всички 
плюсове, не означава, че те са по-включени в обществото – като правило 
тези хора никога не напускат пределите на дома си и са изолирани от 
света, както и в случаите на живот в институции. Както и по времето на 
СССР, възможностите за трудоустрояване на хората с инвалидност са 
крайно ограничени, а за да получат достъп до услуги и блага, които трябва 
да им гарантира системата за социално подпомагане, често се налага да се 
дават подкупи. Независимо от трудното положение, хората с инвалидност 

                                                           
33 Предизвикателства пред операционализирането на подхода за правата на човека към 
инвалидността в Централна Азия. 
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много рядко се обръщат с жалби към властите: те се страхуват от 
преследване, не познават правата си в голяма степен са интериоризирали 
в съществуващите към тях отношения стереотипи и собствена стигма. 

В същото време след разпада на СССР в региона се появили НПО, в т.ч. 
работещи в сферата на защита на правата на хората с инвалидност. 
Значителна част – т.нар. държавно ориентирани НПО, са вградени в 
държавната бюрократична система. Към друг тип недържавни 
организации в Централна Азия могат да се отнесат, от една страна, 
традиционните местни съобщества и институти за самоуправление 
(такива като „махалля“), а с друга страна, НПО, създадени в рамките на 
западни проекти и с участие на задгранични донори. В работата подробно 
се анализира структурата на взаимодействие между НПО, които оказват 
подкрепа на хората с инвалидност и мрежата на влиятелните играчи в 
това поле: държавата, спонсорите, масмедиите. В заключителните раздели 
е представена критика на прякото присаждане на западни правозащити 
подходи и практики на местна почва: необходимо е правозащитниците да 
отчитат местните културни и политически особености и да коригират 
характера на вмешателството си. 

Следващата глава „The Complex Role of Non-governmental Organizations in 
Advancing the Inclusion of Children with Disabilities in Bosnia-Herzegovina 
and Bulgaria”34 на Майда Бечиревич и Моника Даулинг, е посветена на 
изучаването на приноса на различни типове НПО в организацията на 
инклузивна среда35 за децата с увреждания в Босна и Херцеговина и 
България. В тези страни социалната политика дълго време е била 
ориентирана към настаняване на децата, при това не само децата с 
увреждания, но и децата от бедни или неблагополучни семейства, в 
интернати – в съответствие със социалистическата идеология, родителите 
трябвало да получат възможност пълноценно да работят. След колапса на 
социалистическата система поради трудната икономическа ситуация 
родителите продължавали да настаняват децата в интернати, тъй като ги 
възприемали като мястото, където децата ако не друго няма да гладуват. В 
днешна България и Босна и Херцеговина се предприемат опити да се 
реформира създадената система в руслото на съвременните европейски 
тенденции: спазване на правата на човека и социалното включване. 

Трансплантацията на чуждестранна идеология на местна почва отново не 
преминава гладко. Много често местните професионалисти, работниците 

                                                           
34 Комплексната роля на неправителствените организации в напредъка на социалното 
включване на децата с увреждания в Босна и Херцеговина и България. 
35 Под включване в образованието се разбира участие на децата с различни увреждания 
в общообразователния процес и често пъти тяхното съвместно обучение с другите деца, 
но при това се изисква внимание към индивидуалните възможности на конкретното 
дете – бел.ав. 
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в интернатите и специалните училища неправилно разбират целите и 
задачите на програмите на Евросъюза, свързани с развитието и 
социалното включване. Така, един или друг интернат е възможно да се 
разформирова само поради това, за да се демонстрира формалното 
съответствие с евросъюзните изисквания: при което децата просто се 
настаняват в друго подобно заведение. Привързаността към политиката 
по деинституциализация, т.е. закриването на големите заведения за хора с 
инвалидност, подкрепата на семействата и социалното включване до 
голяма степен остава на равнището на официалната държавна реторика – 
това е особено характерно за България. В Босна и Херцеговина 
отношението към изискванията са по-гъвкави, поставя се задачата за 
постепенен преход към европейски стандарти съгласно текущите 
възможности. 

Международните организации, играещи роля в придвижване на 
политиката по социално включване в региона, като правило, не са 
включени в непосредственото обслужване на потребностите на хората с 
инвалидност – с това се занимават местните НПО, които на свой ред се 
оказват изключени от процеса на решаване на социално-политическите и 
правозащитни задачи. В статията се анализират последствията от такова 
положение на нещата и в цялост взаимодействието между 
международните играчи, местните НПО, родителските организации и 
държавните структури, което в контекста на  ефективното развитие на 
включващите практики остава далеч от желаното. Статията завършва с 
някои практически препоръки и сходни с предшестващата глава изводи 
за необходимостта от съотнасяне на западноевропейските концепции и 
политически задачи с локалните културно-специфични контексти. 

Сборникът завършва работата на Виктория Шмидт „Lost in Transition: 
Missed Opportunities for Reforming Disabled Children’s Education in 
Armenia, Azerbaijan and Georgia”36. Авторът започва работата с обзор на 
начините на разбиране на детството и съответно на задачите на 
образованието в рамките на европейската култура: докато дълго време 
детето е било разглеждано като „бъдещ възрастен“, съвременните западни 
образователни подходи, в т.ч. и към децата с увреждания, изхождат от 
разбирането, че детето е същество, живеещо тук и сега. На такъв подход 
отговаря „културния модел на инвалидността“ - авторът го 
противопоставя, както на медицинския, дискриминационен модел, в 
рамките на който инвалидността се разбира с термините на болестта и 
уврежданията, так и на социалния модел, където тя се вижда преди всичко 
като следствие от неприспособената среда. Необходимостта от включване 
в рамките на социалния модел може да се интерпретира твърде тясно: 

                                                           
36 Изгубени в прехода: пропуснати възможности за реформиране на образованието на 
деца с увреждания в Армения, Азербайджан и Грузия. 
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така, в действителност не винаги хората с инвалидност могат да усетят 
изгодите от заличаването на границите между „нормално“ и „особено“ 
развитие и именно тези тънкости се отчитат в културния модел. Освен 
това, културния модел показва необходимостта да се чува „локалното 
знание“, в т.ч. да се отчитат културните особености във възпитанието на 
децата. 

В. Шмидт подробно разказва за съветското наследство в сферата на 
образованието на децата с увреждания в Кавказките страни, в частност за 
особеностите на това, как на практика са били възприети идеите на 
дефектологията. За съжаление авторът напълно игнорира при това 
изначалния смисъл на дефектологическите теории в разбирането на Л. С. 
Выготски37. След което в сравнителна перспектива се анализират 
съвременната ситуация в областта на образованието на децата с 
увреждания в Армения, Азербайджан и Грузия. Като цяло, последните 
три работи се обединяват от идеята за необходимостта да се действа 
акуратно и да се отчита локалната културна специфика при внедряване 
на западно ориентираните реформи, насочени към защита правата на 
хората с инвалидност и интеграцията им в обществото. 

Завършвайки нашия обзор, ни се иска да подчертаем, че рецензираната 
книга, безусловно, е важна за всички, които се занимават с изучаване на 
инвалидността на основата на данни от една или друга страна от бившия 
социалистически лагер и като цяло за изследователите, работещи в 
руслото на disability studies. Тя представлява ценност в голяма степен, 
защото по същество представлява първия и единствен подобен сборник от 
работи по социология и антропология на инвалидността, в който става 
дума за постсъветския регион. В същото време тази книга включва доста 
разнородни статии, с различно научно ниво, обединени от широко 
разбираната тема и ареал. Очевидно е, че те са били събирани „троха по 
троха“, отново по същата причина, че качествени и интересни 
изследвания на инвалидността в този регион има малко. В много статии 
присъства достатъчно богат и интересен материал, но той остава без 
адекватен анализ. Благодарение, обаче, на редакторската работа всички 
тези статии се е удало, първо, да се структурират еднообразно, второ, да се 
подредят по определена логика и, трето, да се обобщят във въведението, а 
това създава впечатление за нещо по-цялостно, отколкото просто подбор 
на всичко това, което е било намерено по темата. Остава да се пожелае тази 
книга да положи началото на появата на нови научни трудове в тази 
област, в т.ч. и на руски език. 

 

                                                           
37 Виж напр.: Выготский, Л. С. (2003) Основные проблемы современной дефектологии. 
В: Выготский,  Л. С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, сс. 22–59. 



17 
 

Библиография 

Васин, С., Т. Малева (2001) Инвалиды в России — узел старых и новых проблем. 
В: Pro et Contra, № 3 (6). сс. 80–101. 

Выготский, Л. С. (2003) Основные проблемы современной дефектологии. В: 
Выготский,  Л. С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, сс. 22–59. 

Гальего, Р. Д. (2006) Белое на черном. Лимбус-Пресс, СПб., 224 с. 

Дементьева. Н. Ф. (2004) Проблемы соблюдения прав человека в 
психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах. В: А. Новикова 
(ред.). Права человека и психиатрия в Российской Федерации: Доклад по результатам 
мониторинга и тематические статьи. Московская Хельсинкская группа, Москва. 
<http://www.mhg.ru/publications/389CEE8>. 

Заболоцкис, Е. Ю. (2013) Особые дети и взрослые в России: закон, правоприменение, 
взгляд в будущее. Теревинф, Москва. 

Замский, Х. С. (2008) Умственно отсталые дети. История их изучения, воспитания 
и обучения с древних времен до середины XX века. Академия, Москва. 

Клепикова, А., И. Утехин (2012) Взрослость инвалидов, проживающих в 
психоневрологическом интернате. В: Антропологический форум. № 17 Online. 
<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/17online/klepikova_utehin2/>. 

Клепикова, А., И. Утехин (2010) Ребенок с «отклонениями развития»: опыт 
анализа фреймов. В: Антропологический форум. № 12 Online. 
<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/12online/klepikova_utehin/>. 

Ковалев, А. С. (2013) Инвалидный дом как институт социальной помощи пожилым 
людям и инвалидам в 20–30-х гг. ХХ в. (на материалах Сибири). Красноярский гос. 
пед. ун-т им. В.П. Астафьева, Красноярск. 

Королева, С. С., А. Г. Левинсон (2010) Организации негражданского общества. О 
социальных формах жизнеобеспечения детей-инвалидов в современной России. 
В: Pro et Contra. № 48., сс. 42–60. 

Кос А. В., Г. Г. Карпова, Е. П. Антонова (2010) Качество жизни лиц с 
ограниченными возможностями в условиях проживания в интернатах. В: Журнал 
социологии и социальной антропологии. Т. 12. № 2., сс. 131–152. 

Малофеев, Н. Н. (1996) Становление и развитие государственной системы 
специального образования в России: Дис. в форме науч. докл. … д-ра пед. наук. М.: 
УПК «Федоровец». 

Муравьева, М. Г. (2012) Калеки, инвалиды или люди с ограниченными 
возможностями: обзор истории инвалидности. В: Журнал исследований социальной 
политики. Т. 1. № 2., сс. 151–166. 

Наберушкина, Э. К. (2012) Инвалиды в большом городе: проблемы социального 
гражданства. Вариант; ЦСПГИ, Москва. 

Романов, П. В., Ярская-Смирнова, Е. Р. (2005) Политика инвалидности. 
Проблемы доступной среды и возможности занятости. В: Социологические 
исследования. № 2., сс. 44–55. 

Романов. П. В., Е. Р. Ярская-Смирнова (2006) Политика инвалидности: Социальное 
гражданство инвалидов в современной России. Научная книга, Саратов. 



18 
 

Цивьян, Ю. Г. (2010) На подступах к карпалистике. Движение и жест в 
литературе, искусстве и кино. В: Новое литературное обозрение, Москва, 336 c. 

Шек, О. (2005) Социальное исключение инвалидов в СССР. В: П. В. Романов, Е. Р. 
Ярская-Смирнова (ред.). Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX 
в. Научная книга, Саратов, сс. 375–397. 

Ярская-Смирнова, Е. Р., П. В. Романов (2009) Герои и тунеядцы: иконография 
инвалидности в советском визуальном дискурсе. В: Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. 
Романов (ред.). Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. 
Вариант; ЦСПГИ, Москва, сс. 289–331. 

Dale R. (2013) The Valaam Myth and the Fate of Leningrad’s Disabled Veterans. In: 
The Russian Review. Vol. 72., pp. 260–284. 

Ferguson, P. M., Е, Nusbaum (2012) Disability Studies: What Is It and What Difference 
Does It Make?. In: Research & Practice for Persons with Severe Disabilities. Vol. 37. No. 2. 
рр. 70–80. 

Galmarini, M. C. (2014) Turning Defects to Advantages: The Discourse of Labour in 
the Autobiographies of Soviet Blinded Second World War Veterans. In: European 
History Quarterly. Vol. 44. No. 4., pp. 651–677. 

Gindis, B. (1990) Vygotsky’s Vision: Reshaping the Practice of Special Education for 
the 21st Century. In: Remedial and Special Education. No. 20., pp. 333–340. 

Goffman, E. (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates. Penguin Books, London. 

Goffman, E. (1963)  Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Penguin Books, 
London. 

Grigorenko, E. L. (1988) Russian “Defectology”: Anticipating Perestroika in the Field. 
In: Journal of Learning Disabilities. Vol. 31. No. 2., pp. 193–207. 

Hastie, R. (1997) Disabled Children in a Society at War: A Casebook from Bosnia., Oxfam, 
Oxford. 

Iarskaia-Smirnova, E. R. (2011) A Girl Who Liked to Dance”: Life Experiences of 
Russian Women with Motor Impairments. In: М. Jappinen, M. Kulmala, A. Saarinen 
(eds.). Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 104–124. 

Kaplan, R. L. (2010) Caregiving Mothers of Children with Impairments: Coping and 
Support in Russia. In: Disability & Society. Vol. 25. No. 6., pp. 715–729. 

Konczei, G. (1995а) Disabled People in Hungarian Society. In: Society and Economy in 
Central and Eastern Europe. Vol. 17. No. 5., pp. 194–224.  

Konczei, G. (1995b) The Story of the Poor Soldier (Or: Disabled People in Hungarian 
Society). In:  Society and Economy in Central and Eastern Europe. Vol. 17. No. 2., pp. 188–
224. 

Korkunov, V., A. S. Nigaev, L. D. Reynolds (1998) Special Education in Russia: History, 
Reality, and Prospects. In: Journal of Learning Disabilities. Vol. 31. No. 2., pp. 186–192. 

Lataianu, K. M. (2003) Social Protection of Children in Public Care in Romania from 
the Perspective of EU Integration. In: International Journal of Law, Policy and the Family. 
Vol. 17. No. 1., pp. 99–120. 



19 
 

Lewis, O. (2012) Mental Disability Law in Central and Eastern Europe: Paper, Practice, 
Promise. In: Journal of Disability Policy Studies. Vol. 22., pp. 208–220. 

Malofeev, N. N. (1998) Special Education in Russia: Historical Aspects. In: Journal of 
Learning Disabilities. Vol. 31. No. 2., pp. 181–185. 

McCagg, W. O., L. Siegelbaum eds. (1989) The Disabled in the Soviet Union: Past and 
Present, Theory and Practice. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. 

Mete, C. ed. (2008) Economic Implications of Chronic Illness and Disability in Eastern Europe 
and the Former Soviet Union. World Bank Publications, Washington, DC. 

Mladenov, T. (2012) Personal Assistance for Disabled People and the Understanding 
of Human Being. In: Critical Social Policy. Vol. 32., pp 242–261. 

Mladenov, T. (2011) Deficient Bodies and Inefficient Resources: The Case of the 
Disability Assessment in Bulgaria. In: Disability and Society. Vol. 26. No. 4., pp. 477–490.  

Mladenov, T. (2009) Institutional Woes of Participation: Bulgarian Disabled People’s 
Organisations and Policy-Making. In: Disability and Society. Vol. 24. No. 1., pp. 33–45. 

Phillips S.D. Disability and Mobile Citizenship in Postsocialist Ukraine. Bloomington: 
Indiana University Press, 2010. 318 p. 

Phillips, S. D. (2012a) EU Disability Policy and Implications of EU Accession for 
Disability Rights in Education and Employment in Bulgaria, Romania, Croatia, and 
the Former Yugoslav Republic of Macedonia. In: Journal of Disability Policy Studies. Vol. 
22. No. 4., pp. 208–219. 

Phillips, S. D.(2012b)  Implications of EU Accession for Disability Rights Legislation 
and Housing in Bulgaria, Romania, Croatia, and the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia. In: Journal of Disability Policy Studies. Vol. 23. No. 1., pp. 26–38. 

Phillips, S. D. (2009) There Are No Invalids in the USSR!: A Missing Soviet Chapter in 
the New Disability History. In: Disability Studies Quaterly, Vol. 29. No 3. pp. 1–35. 

Rosenhan, D. L. On Being Sane in Insane Places. In:  Science. New Series,  Vol. 179. No. 
4070. pp. 250–258. 

Rosenthal, E., Е. Bauer, M. F. Hayden, А. Holley (1999) A. Implementing the Right to 
Community Integration for Children with Disabilities in Russia: A Human Rights 
Framework for International Action. In: Health and Human Rights. Vol. 4. No. 1. pp. 82–
113. 

Sammon, Е. (2001) Children and Disability in the Context of Family Breakdown in Central 
and South Eastern Europe and the Former Soviet Union. L.: Every Child, 27 p. 
<http://www.childinfo.org/files/ childdisability_Sammon.pdf>. 

Scheff, T. J. (1994) The Causes of Children’s Institutionalization in Romania. In: Child: 
Care, Health and Development. 1994. Vol. 20. P. 77–88. 

Scheff, T. J. (1966) Being Mentally Ill: A Sociological Theory. Chicago: Aldine, Chicago.  

Thomson, K. (2002) Differentiating Integration: Special Education in the Russian 
Federation. In: European Journal of Special Needs Education. Vol. 17. No. 1., pp 33–47. 

Tobis, D. (2000) Moving from Residential Institutions to Community-based Social Services 
in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, DC: World Bank 
Publications. 



20 
 

Tomov, T., R. van Voren, R. Keukens, D. Puras (2006) Mental Health Policy in Former 
Eastern Bloc Countries. In: M. Knapp, D. McDaid, E. Mossialos, G. Thornicroft (eds.). 
Mental Health Policy and Practice across Europe. Maidenhead: McGraw-Hill; Open 
University Press, pp. 327–425.  

Zaviršek, D. (2007) Communities of Gatekeepers and Communities of Advocates: 
Being Disabled in Eastern Europe.  In: L. Dominelli (ed.). Revitalising Communities in a 
Globalising World. Aldershot: Ashgate, pp. 207–217. 

Zaviršek, D. (2002) Pictures and Silences: Memories of Sexual Abuse of Disabled 
People. In: International Journal of Social Welfare. Vol. 11. No. 4.,pp. 270–285. 

Zaviršek, D. (2006) Disabled Women’s Everyday Citizenship Rights in East Europe: 
Examples from Slovenia. In: D. Zaviršek, J. Lukic, J. Regulska (eds.). Women and 
Citizenship in Central and Eastern Europe. Burlington, VT: Ashgate Publishing, pp. 185–
204. 

 
превод от руски език:  

доц. д-р Божидар Ивков 


