
 

Уважаеми Участници,  

На базата на получените теоретични знания от “Академия по Церебрална 
Парализа“ и провокираните въпроси, в ателиетата ще се разискват различни 
тенденции, експертност, трудности и постижения при работа с деца и 
кърмачета.  

Ще се обсъждат случаи от практиката и всеки участник ще има възможност да 
зададе своите въпроси.  

 
Ателиетата са насочени както към специалисти, така и към родители. 
 
Повече информация относно предварително записване за участие в 

ателиетата може да намерите тук: http://zelenatakushta.com/  
 
 
         доц. М. Богданова 
 
 
 
 
 
 
 
Мириам Сежер e психоаналитик, автор, който не се нуждае от особено 

представяне. Тя е позната на специалисти в различни полета, родители освен с 
участието си две поредни години в Дни на Ф. Долто в България "Детето и 
психоанализата", така и с книгите си "Думи, за да се родиш. Психоанализа в родилно 
отделение" и "Малкото училище – голямото начало. Детето и детската градина". 
Благодарение на нейната подкрепа и ангажираност с каузата на бебетата, поредна 
година работим по различни идеи: популяризиране на наследството на Франсоаз 
Долто в България, издаване на книги (този път "Изкуството да храним бебетата") и 
супервизия на специалисти от различини полета (учители, акушерки, лекари, социални 
работници, психолози, психотерапевти, юристи, възпитатели и др.), които имат 
желание да се развиват професионално през опита на психоанализата. (доц. М. 
Богданова) 
 

  
Мириам Сежер 



Педопсихиатър, психоаналитик, Рицар на легиона на честта. Водещ на групи за 
супервизия по перинаталност. Съорганизатор и преподавател в университетска 
програма “Психика и перинаталност”. Основател на “Le Cause des Bebes”, 1991 
 Обучения: лична и професионална психоанализа, участие в семинари,  водени 
от Ф. Долто. 

Практика, насочена към майчинството (1991) , заедно с проф. Фрийдман, в 
ролята на детски психиатър, психоаналитик на новородени и техните родители. 
Интервенции в следродилния период и в родилна зала. Консултации в детската 
психиатрия и перинатална психиатрия, институционална работа. Психоаналитик на 
свободна практика.  

Канена периодично на многобройни конференции и колоквиуми във 
Франция и в чужбина след 1993: Великобритания, Лондон, Италия, Венеция, 
Бразилия, Сан Паоло, Канада,  Монреал, САЩ, Лос Анжелис, Бостън, Ню Йорк. 
Ежемесечен онлайн семинар и видеиконференции с група психоаналитици от 
Минеаполис, САЩ, 2007. Семинар на Асоциацията THRIVE, Лос Анжелис, юни 
2009 

Многобройни статии в националната и международна преса, специализирани 
списания и медии. 

 
Публикации: 
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Albin-Michel, Paris; 2000 nouvelle édition 2003. 
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SZEJER, M. La souffrance néonatale de parole, In Françoise Dolto aujourd’hui présente, Ed 
Gallimard, Paris ; 2001. 
SZEJER, M. Naissance et secret: le droit aux origines. In Marie-paule Poilpot, Ed. Eres ; 
Paris,1999 
SZEJER, M. Droit d’origine. La parole des acteurs. In Claude Sageot , Ed L’Harmattan, 
Paris ; 1999  
SZEJER, M. Pédiatrie et psychanalyse : Comment l’équipe soignante traite la demande 
adressée au psychanalyste de la maternité  In …Ed.P.A.U, Paris, 1993. 
SZEJER, M. Ruptures, moments de vérité, in Véronique Chauveau, Martin Melkonian, Ed. 
Autrement, Paris 2003 



Автор на предговори:   
L’allaitement de mon enfant, M. D. Linder et C. Maupas, Ed. Hachette 2000. 
Le complexe de Moïse, Diane Drory et Colette Frère, Ed. Albin Michel 2006 
 
Публикации в чужбина:  
M. SZEJER. Palavras para nascer, Ed Casa do psicologo, 1999.  
M. SZEJER. Decifrando a linguagem dos bebês, Ed Casa do psicologo,1997.  
M. SZEJER, R. Stewart. Nove meses na vida da mulher, Ed casa do psicologo 1997.  
M. SZEJER. A escuta psicanalitica de bebes em maternitade, Ed. Casa do psicologo 1999.  
M. SZEJER. A escuta psicanalitica de bebés em maternitade Ed Casa do psicologo,1999.  
M. SEJER. Platz für Anne, Ed Kunstman 1999.  
M. SZEJER. Platz fûr Anne, pockett book, Fisher 2000. 
M. SZEJER. Die fruhe Entwicklung und ihre störungen, ed Brandes  Apsel 2007. 
M. SZEJER M.D. Talking to babies, Ed. Beacon press, 2006 Boston, USA, 
M. SZEJER. La mamas y los bebés primero, ed.Creavida, 2006. 
M. SZEJER, avec Marie AUFFRET. L’entrée à la maternelle, Grèce, 2008. 
M. SZEJER,  Marie AUFFRET. Ya empieza la escuela,  ed. De Vecchi, 2008. 
 

Мари-Клер Буснел работи с различни специалисти, превръщайки своите над 10 
годишни открития в научна реалност: "Когато започнах, имаше два начина да се 
наблюдава плодът – промените в сърдечния ритъм или наблюдения на движенията му 
на ултразвук. Направихме и двете, и беше установено, че внезапен силен шум, при 90 
% от случаите причинява ускорение на сърдечната честота – така решихме да 
използваме нейната вариативност като критерий за слуха му. Измервахме брой 
отговори и интензитет на сигнала, който предизвикваше тези отговори. Силен сигнал 
предизвикваше сърцебиене, а слаб сигнал – понижение на ритъма. При новороденото 
ускорението се разглежда като реакция на изненада, а забавянето като реакция на 
интерес". И още: „Бебетo в утробата разпознава много добре, когато майката му говори 
– на глас или с “вътрешен глас.” (доц. М. Богданова) 

  
Мари-Клер Буснел 
Етолог 
 

 

 



Образование: 
1942-1946: Тексаски държавен университет и Нюйоркски университет (САЩ). 
1952-1959: Парижки университет (докторска степен). 
Университетски длъжности в САЩ и Европа 
1945: Изследователска стипендия към Нюйорския университет – Департамент  
„Биология”, проф. Charriper. 
1946: Асистент-изследовател на проф. Якобс Фънк, Фондация „Spaniel”, Ню Йорк. 
1947: Асистент, Лаборатория за изследвания на алкохолизма, Медицинско училище   
в Ню Йорк към Нюйорския университет. 
1960: Университетски институт, Мюнхен, Радиочестотна аблация – Зоологическа  
лаборатория, проф. Аутрум. 
 
Заемани длъжности във Франция: 

1950-1980: Лаборатория по слухова психология (психология на звука) към Национален   
институт по агрономски изследвания, Център „Jouy  en  Josas”, отговорник за  научните  
изследвания. 
1984-1995: Лаборатория по генетика, неврогенетика и поведение, Факулет по  
медицина, Университет Париж V, 7. 
1995-2003: Лаборатория по психология на развитието, Практическа школа за висши  
изследвания, Париж. 
 
Международни дейности и членства: 
 Съиздател на книгата “Advances in Behavior” Acad; Press N.Y. – заедно с J. 

Rosenblatt, R. Hinde и C. Beer; 
 Президент на Международната огранизация по етология, 1983-1987; 
 Член на Международния комитет на групата „Шумът като проблем на общественото 

здраве” и организатор на секцията „Шумът в животинския свят”. 
 

Основни области на работа през последните 30 г. в областта на 
психофизиологията и етологията: 
 
Акустика на плода, слуховото възприятие и перинаталната невербална реч. 
Участие в конференции в: САЩ, Канада, Бразилия, Китай, Австралия, Германия, 
Белгия, Швейцария, Италия, Испания, Холандия, Палма де Майорка, Швеция , Дания и 
т.н 
 
Ръководство на докторски дисертации: над 15  

Научни публикации в научни списания: 

 Относно слуховото поведение и ефектите от шума: 
1. при насекомите: 25 
2. при бозайниците: 16  

Относно слуховото възприятия на плода: от 1978 г. до днес – над 75. 
 
 

 

 

 



Изследователски интереси: 
От 1948 до 1975: 
 Ефектите, предизвиквани от шума, върху поведението на различни животински 

видове (по-специално птици и насекоми). 
 Възпроизвеждането на звукове от различните животни, тяхното значение в 

поведението. Акустични/Слухови анализи върху сонарните емисии. 
 Аудиогенен пристъп при мишките. 

 
След 1975: 
 Следродилни последствия от звуковата пренатална симулация: 

1.  при мишките 
2. при човешките бебета; 

 Реакциите на зародиша на майчиния глас, неговата роля и неговите ефекти; 
 Общуването майка – зародиш, майка – новородено. 

 
Основни публикации: 
 L’aube des Sens, Stock, Paris, 1981, издаденa през 1991 - E.Herbinet et M.C.Busnel 

(Преведена на италиански и гръцки); 
 Le Langage des bébés, savons-nous l’entendre, издадена през 1993, под 

ръководството на M.C. Busnel и J.Grancher (Преведена на португалски); 
 Abandon sur ordonnance, M.C. Busnel, R. Frydman, M.Szejer et J.P. Winter. Bayard, 

Paris, 2010. 
 
Глави от книги, публикувани в колективни издания: 
 Busnel M.C. and Granier Deferre C. And what of fœtal audition? In: The behavior of 

humain infants,  ed. A. Oliverio and M. Zapella, Plenum press N.Y., U.S.A., 1983, pp. 93-
126. 

 Busnel M.C. et al.: Perception et acquisition auditives prénatales. In: Médecine 
périnatale. Sous la direction de B. Blanc et J.M. Thoulon. Arnette ed., Paris, 1986, pp. 
37-46. 

 Busnel M.C.: Is there a prenatal culture? In  The Ethological Roots of culture. Sous la 
direction de R.A. Gardner, B.T. Gardner, B. Chiarelli and F.X. Plooij.  Cluwer Academic 
Pub., Dordrecht (Hollande), 1992 : pp. 285-313. 

 Busnel M.C.: Audition fœtale et réactivité prénatale à la voix maternelle “adressée”. In: 
Que savent les fœtus? Eres ed., Ramonville, France, 1997: 35-48. 

 Busnel M.C.:  Fœtus et nouveau-né : réaction à la voix maternelle. In: Le bébé dans tous 
ses états. Sous la direction de R. Frydman et M. Szejer,. O. Jacob ed., Paris, 1998: pp. 
137-153. 

 Busnel M.C. et A. Héron:  Le développement de la sensorialité foetale. In: La Naissance,  
Livre collectif sous la direction de R.Frydman et M.Szejer. Albin Michel ed., Paris 2010: 
pp. 633-643.   

 M.C. Busnel et A. Héron: Sensorialité fœtale et gestation pour autrui. In: La Gestation 
pour Autrui, sous la direction de G. David, R. Henrion, P. Jouannet et C.L. Bergoignan-
Esper, Lavoisier ed., Paris, 2011: pp. 119-129. 

 C. Granier-Deferre et M.C. Busnel: l’Audition fœtale : quoi de neuf? In: L’Aube des sens 
2, Eres ed. Toulouse, 2011, pp. 17-33. 

 M.C. Busnel: Postface. In: l’Aube  des sens, 1,  Eres ed. Toulouse, 2011, pp. 1132-119. 
 

 



Георги Кацаров е психоаналитик, ангажиран с развитието на психоанализата в 
България и благодарение на чиито усилия идеята за Дни на Ф. Долто в България 
можеше да бъде факт от 2012 г. Участието му и тази година ще бъде възможност за 
среща с един изключително интересен човек, експерт и ерудит, с който ще можем да 
обсъдим клинична практика, свързана с пситерапията на деца, въпросите на 
родителите и начинът, по които те говорят за тях. (доц. Моника Богданова) 
 

  
Георги Кацаров 
Клиничен психолог, психоаналитик 
 
        Роден в България, Георги Кацаров живее и работи в Париж от 1990 г. 

След като завършва литература в СУ „Св. Климент Охридски”, започва 
докторската си степен по философия и литература във Висшето училище за социални 
науки в Париж. Заинтересован от дълго време от фройдистката традиция, той се заема 
с психоанализа и същевременно посещава семинари в различни парижки училища. 
След защитата на докторската си теза, под ръководството на Louis Marin и Jacques 
Derrida, следва клинична психология в университета Париж VII. Работи дълги години в 
медико-психологичен център „d’Issy les Moulineaux”, заедно с Каролин Елиачев (детски 
психоаналитик, ученик на Ф. Долто и Жак Лакан) – съществен момент в неговото 
обучение по психоаналитична терапия на деца.  

В момента Георги Кацаров практикува психоанализа в Париж, в частен кабинет и 
същевременно работи с деца и юноши в медико-психо-педагогически център – 
„Зелената мелница”. Той е част от екипа психоаналитици в Института за Приложни 
открития за деца и двойки (IRAEC), където посреща родителите и децата (по модела 
на Зелената къща).  

Член на Центъра на Октав и Мод Манони „Аналитично пространство”. Участва 
активно в асоциацията на теоретичните и клинични преподавателски трудове, 
създавайки два семинара: ”L’enfant chez Lacan: lecture du séminaire IV, La relation 
d’objet” и „Fictions dans l’analyse. Approche théorique et clinique de l’opposition 
vérité/fiction”. 

От 2012 г., по покана на Gérard Pommier, Георги Кацаров се присъединява към 
редакционния екип на  списанието ”La clinique lacanienne”. 


