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IN MEMORIAM

На 20.05.2016 г. ни напусна нашата много обичана и уважавана колежка 
доц.  д-р  Зорница  Ганева.  Тя  беше  редовен  автор  в  списанието,  чиито 
публикации в сферата на социалната психология и педагогиката винаги са 
предизвиквали  научния  интерес  у  читателите  със  своята  аналитичност, 
информативност и творчество.

Доц.  д-р  Зорница  Ганева  е  родена  на  27.03.1978  г.  Завършила  е 
специалностите Педагогика и Психология /бакалавърска степен/ в СУ „Св. 
Кл.  Охридски”  и  има  няколко  магистърски  степени:  по  Педагогика  и 
Социална  психология  от   СУ  „Св.  Кл.  Охридски”,  по  Психология  от 
Университета в страната на баските, Испания. 

Доц.  д-р З. Ганева защитава успешно две докторски степени: първата е 
от  2007  г.  на  тема  „Възпитание  за  преодоляване  на  предразсъдъци  и 
стереотипи  към  деца  от  различни  етноси”,  а  втората  –  от  2009  г.  е  за 
Европейски доктор по Психология от Университета в страната на баските, 
Сан Себастиян, на тема: „Развитие на национална и етническа идентичност 
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при  деца  и  юноши  от  България:  самоопределение,  идентификация  и 
стереотипи”. 

Към безспорно разностранната подготовка и изследователски опит на 
доц. д-р Зорница Ганева е необходимо да се добави фактът, че тя е спечелила 
три международни стипендии за чуждестранни докторанти /две в Испания и 
една в Германия/ и две национални награди – за най-добър млад учен на СУ 
„Св. Кл. Охридски” и Ректорска награда за докторант от фондация „Св. Кл. 
Охридски”. От 2008 г. е преподавател /асистент и гл. асистент/ във Факултета 
по Педагогика на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, а от 2014 
г. е избрана за доцент. 

Има  над  80  публикации  на  няколко  езика,  сред  които  се  открояват 
монографичните  трудове  „Социални  идентичности  и  психично 
благополучие” /2010/ и „Още нещо за рака на гърдата” /2013/. Член е на две 
редколегии:  на  електронното  списание  „Култура  и  диалог”  /издание  на 
Кеймбридж/ и на „Психоперспективи: Индивидът и обществото” /Чили/.

Почивай в мир, скъпа Зори! Обичаме те и ще си винаги в сърцата 
ни!

От  Редколегията
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