СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2021
Онлайн провеждане на датите 27, 28 и 29 септември 2021г.
27 септември 2021

09.00-09.30 – Откриване на „Докторантски четения ‘2021“
Адрес:
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=d27d565e-b80e-41c6-a4a55b4dd7810e60&tenantId=70489e86-4598-4e87-abc2925348f4028d&threadId=19_meeting_YmIzYjBkY2ItNTM2OS00MWY1LTgwZTgtZjc1ZWFkNz
UzNTNi@thread.v2&messageId=0&language=en-GB
Първа сесия – 27.09.2021г.
Адрес: https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=d27d565e-b80e-41c6-a4a55b4dd7810e60&tenantId=70489e86-4598-4e87-abc2925348f4028d&threadId=19_meeting_YmIzYjBkY2ItNTM2OS00MWY1LTgwZTgtZjc1ZWFkNz
UzNTNi@thread.v2&messageId=0&language=en-GB

Модератор: проф. д-р Веселин Дафов
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЛОСОФИЯ“
09.30–10.00 – Спекулативност и граница при Георг Хегел (докторант Владимир Петров
Пачеманов - докторска програма История на философията, научен ръководител доц. д-р
Васил Видински)
10.00 – 10.30 – Философска интерпретация на квантовия подход към зрителното възприятие.
(докторант Татяна Стефанова Данева, докторска програма Философия, научен ръководител
доц. д-р Иван Колев)
10.30 – 11.00 – Между свободата и необходимостта – труд, произвеждане, дейност в „Човешката
ситуация“ на Хана Арент (докторант Таня Николаева Орбова, докторска програма История
на философията, научен ръководител доц. д-р Васил Видински)
11.00 – 11.30 – За социализма и културата като форма на религията (постдокторант Станул
Грозданов Грозев)
11.30 – 12.00 – Дискусия
12.00–13.00 – Обедна пауза
Модератор: доц. д-р Васил Видински
13.00 – 13.30 – Консултативна грижа и образование (докторант Даниел Александров Иванов,
докторска програма Философия, научен ръководител проф. д-р Веселин Дафов)
Системната теория като ключ към преосмисляне на отношението между човека и другите
животни (постдокторант Боряна Стоянова Узунова)
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13.30 – 14.00 – Медико-философски аспекти на самоубийството & евтаназията (докторант
Симеон Николаев Василев, докторска програма История на философията, научен
ръководител проф. д-р Хараламби Паницидис)
14.00 – 14.30 – Ектогенезата – от интензивна неонатална грижа до пълна гестация. Етически
предизвикателства и проблеми (докторант Констанс Ивова Хесапчиева, докторска програма
Етика, научен ръководител доц. д-р Валентина Кънева)
14.30 – 15.00 – Системната теория като ключ към преосмисляне на отношението между човека
и другите животни (постдокторант Боряна Стоянова Узунова)
15.00 – 15.30 – Развитие на преносими компетентности чрез обучението по философия в
училище (докторант Милена Стоянова Плугарова-Райчева, докторска програма Философия,
научен ръководител проф. дфн Сергей Герджиков)
15.30 – 16.00 – Дискусия

Втора сесия – 27.09.2021г.
Адрес:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКИ
ПРОГРАМИ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ И „ЕВРОПЕИСТИКА“
Модератор – гл.ас. Мария Коцева-Тикова
09.30 -10.00 – Сравнителен анализ на координацинни механизми при хоризонтални политики
в България (докторант Ваня Антонова Илиева, докторска програма Публична
администрация, научен ръководител доц. дпн Татяна Томова)
10.00 -10.30 – Отговорност на онлайн платформите в Европейския Съюз, Обединеното
Кралство и САЩ. Сравнителен анализ на законодателните реформи (докторант Иглика
Николаева Иванова, докторска програма Европеистика, научен ръководител проф. дпн Нели
Огнянова)
10.30 -11.00 – Информационно осигуряване на политиката за регионално развитие в България проблеми и възможности (докторант Станка Стефанова Делчева, докторска програма
Публична администрация, научен ръководител проф. дпн Милена Стефанова)
11.00 -11.30 – Постига ли авторскоправната реформа в ЕС поставените цели за стимулиране на
цифровите и трансгранични образователни дейности? (докторант Ана Борисова Лазарова,
докторска програма Европеистика, научен ръководител проф. дпн Нели Огнянова)
11.30 – 12.00 – Trends in the process of academic mobility in Europe (докторант Артем Олегович
Нурдинов, докторска програма Европеистика, научен ръководител проф. д-р Мария Стойчева)
12.00 – 12.30 – Civilizational States. Concepts and realities (докторант Виталий Анатолиевич
Снопко, докторска програма Европеистика, научен ръководител проф. д-р Мария Стойчева)
12,30-13,00 – Дискусия

Трета сесия – 27.09.2021г.
Адрес: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:zzXSw9bu7GxQpHG3cpf5uscz9N6jOFXFUHD8l2Q51k1@thread.tacv2/1632141271631?context=%7B%22Tid%22:%2270489e864598-4e87-abc2-925348f4028d%22,%22Oid%22:%223647dfd9-e27e-4996-918eaff9b2c67719%22%7D
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ
ЗА КУЛТУРАТА“
Модератор – Доц. д-р Валентина Георгиева
14.00 – 14.30 – Празни Църкви и пълни зали . Групи и движения в католическата Църква и
тяхното място в един постмодерен свят (Пламен Радков Гечев - постдокторант)
14.30 – 15.00 – Очертаване на междугрупови граници чрез културните практики по употреба на
природата – методологически и концептуални съображения (докторант Росалина Янкова
Тодорова, докторска програма Социология, научен ръководител доц. д-р Петя Славова)
15.00 – 15.30 – Катастрофични разкази и социални мрежи: текст и контекст (Райко Павлов
Байчев - постдокторант)
15.30 – 16.00 – Самодейно творчество в киберпространството: културно-антропологичен анализ
на визуалната репрезентация от колажи, мемета и гифове, в частност България (докторант
Мария Даниелова Иванова, докторска програма Културология, научен ръководител проф.дфн
Ивайло Дичев)
16.00 – 16.30 – Национализъм и човешки права (гл.ас. д-р Леа Иванова Вайсова постдокторант)
16.30 – 17.00 – Дискусия
28 септември 2021
Четвърта сесия – 28.09.2021г.
Адрес: https://us02web.zoom.us/j/82748077695?pwd=N3E5aTUwQWltR0Z0dUxhcUhVTmV
Парола: su2021
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКА
ПРОГРАМА „ПОЛИТОЛОГИЯ“
Модератор – доц. д-р Борис Попиванов
09.00 – 09.30 – Парламентаризация и партизация в Европейския съюз (докторант Мартина
Цветанова Маринова, докторска програма Политология, научен ръководител проф. д-р
Румяна Коларова)
09.30 - 10.00 – Генеалогия на протестните партии в Югоизточна Европа (д-р Ивайло Михайлов
Динев - постдокторант)
10.00 - 10.30 – Избирателна система, електорална активност и развитието на
социалдемократическата партия в България до Първата световна война. (докторант Кристиан
Красимиров Стефанов, докторска програма Политология, научен ръководител проф. дпн.
Николай Найденов)
11.00 - 11.30 – Развитие на сътрудничеството между ОССЕ и НАТО след края на Студената
война - справяне с възникващите предизвикателства в областта на сигурността в Европа /1995
– 2005/ (д-р Росица Георгиева Филатова, постдокторант)
11.30 – 12.00 – Турската енергийна геостратегия в конфликта в Сирия (2009-2019) (докторант
Димитър Николаев Иванов, докторска програма Политология, научен ръководител доц. дпн
Мария Пиргова)
12.30 – 13.00 – Кибервойни на Русия срещу Украйна (докторант Ирина Олексиивна
Островска, докторска програма Политология, научен ръководител проф. дпн Татяна
Дронзина)
13,00 – 13,30 – Дискусия
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Пета сесия – 28.09.2021г.
Адрес: https://us02web.zoom.us/j/82748077695?pwd=N3E5aTUwQWltR0Z0dUxhcUhVTmV
Парола: su2021
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКА
ПРОГРАМА „ПОЛИТОЛОГИЯ“
Модератор – гл. ас. д-р Димитър Ганев
14.00 – 14.30 – Случаят ВМРО (Първан Симеонов Първанов - постдокторант)
14.30 – 15.00 – Дигитална демокрация – същност и тенденции в динамичната комуникационна
среда (докторант Ивелина Петрова Боевска, докторска програма Политология, научен
ръководител доц. д-р Татяна Буруджиева)
15.00 – 15.30 – Роля и място на президента в процеса по съставяне на правителство в България
(1990-2020) (докторант Калоян Георгиев Велчев, докторска програма Политология, научен
ръководител проф.д-р Румяна Коларова)
15.30 – 16.00 – Антиправителствените протести в България от лятото на 2020 г. – нови битки,
нови разломи (д-р Светлин Винченцо Тачев - постдокторант)
16.00 – 16.30 – Ефектът на машинното гласуване върху участието в изборите през 2021 г.
(докторант Димитра Димитрова Воева, докторска програма Политология, научен
ръководител доц.д-р Стойчо Стойчев)
17.30 – 17.00 – Мерки на служебното правителство за ограничаване на контролираното
гласоподаване в ромските общности на предсрочните парламентарни избори през юли 2021 г.
(докторант Анита Симеонова Стефанова, докторска програма Политология, научен
ръководител доц.д-р Стойчо Стойчев)
17.00 – 17.30 - Тенденции на младежкото политическо участие в парламентарните избори в
България през 2021 г. (докторант Яница Ярославова Петкова, докторска програма
Политология, научен ръководител доц.д-р Борис Попиванов)
17.30 – 18.00 – Дискусия

Шеста сесия – 28.09.2021г.
Адрес:

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID - 19”
Модератор: доц. д-р Камелия Ханчева
13.00 – 13.30 – Процеси в образователната и семейната системи в периодите на „затваряне“ за
ограничение на разпространението на COVID – 19-системна перспектива. (д-р Петя
Христофорова Варчева - постдокторант)
13.30 - 14.00 – Covid ситуацията и нагласите за родителство сред младите хора в държавата с
най-бързо свиваща се популация в Европа – емпирично изследване (д-р Галина Недкова
Кабаджова - постдокторант)
14.00 - 14.30 – Сватба по време на пандемия: мисията невъзможна? Или как се справят
мюсюлманските двойки, които искат да сключат брак в условията на „предизвикателството
Covid-19“. (д-р Кристина Галентинова Кирова - постдокторант)
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14.30 - 15.00 – Колко тежи мисълта за смъртта/загубата? "Предизвикателството Covid - 19" в
контекста на философията на пустотата (Школата от Киото).(д-р Калинка Петкова Янкова,
постдокторант)
15.00 – 15.30 – Агроекологията във времената на COVID-19 (д-р Здравка Георгиева Димитрова
- постдокторант)
15.30 – 16.00 – Дискусия

29 септември 2021
Седма сесия – 29.09.2021г.
Адрес:
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПСИХОЛОГИЯ“
Модератор – проф. дпсн Ирина Зиновиева
09.30 – 10.00 – Аспекти на номотетичния и идиографичния подход при метода на сравнителното
сканиране (cSM) (докторант Ивайло Георгиев Панов, докторска програма Обща психология,
научен ръководител доц. д-р Иван Бардов)
10.00 – 10.30 – Социална когниция при психични разстройства - обзор (Джулия Архондис
Камбуридис, докторска програма Клинична психология, научен ръководител проф. дпсн Ваня
Матанова)
10.30 – 11.00 – Психологически аспекти на съчувствието - на английски език (докторант
Мария Петрова Василева, докторска програма Културна и диференциална психология – на
английски език, научен ръководител проф. дпсн Ирина Зиновиева)
11.00 – 11.30 – Личностни фактори и индивидуални различия в процеса на стигматизация
(докторант Живка Диянова Дянкова, докторска програма Културна и диференциална
психология, научен ръководител проф. д. пс. н. Дончо Градев)
11.30 – 12.00 – Криза и устойчивост (докторант Бойко Василев Панчев Културна и
диференциална психология, научен ръководител проф. дпсн Ирина Зиновиева)
12.00 – 12.30 - Злорадство: радостта от чуждото нещастие – връзки с озлобеност и всекидневен
садизъм (гл.ас. д-р Светлина Георгиева Колева - постдокторант)
12.30 – 13.00 – Attachment styles, parenting styles, and communication (докторант Станимира
Цветкова Трифонова, докторска програма Културна и диференциална психология на
английски език, научен ръководител проф. д-р Енчо Герганов)
13,00 – 13,30 ч. – Дискусия

Осма сесия
Адрес:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3AAtcpvQEiV6kjT8cghWzbhO9xXmuYXOYWG_wUqIx6_U1%40thread.tacv2%2F1632138555050%3Fcontext%3D%257b%2522Tid
%2522%253a%252270489e86-4598-4e87-abc2925348f4028d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222bf8d3ef-6429-4d12-be08afc15a62fee7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7c551151-8a1c4968-96c74ab193d3a1ea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID - 19"
Модератор – проф. д-р Ингрид Шикова
13.00 – 13.30 - Кризата Covid-19 през призмата на радикално десните партии в България и
Германия (януари 2020- април 2021 г.) (докторант Адриана Антонова Тонева, докторска
програма Европеистика, научен ръководител проф. д-р Румяна Коларова)
13.30 – 14.00 – Пандемията от Covid 19 - икономически измерения в рамките на ЕС (д-р Роксана
Валериева Трифонова - постдокторант)
14.00 – 14.30 – Планът за действие на Европейския стълб на социалните права като отговор на
предизвикателството Covid-19 (докторант Лора Любенова Трифонова, докторска програма
Публична администрация, научен ръководител доц. дпн Татяна Томова)
14.30 – 15.00 – Предизвикателството Covid - 19 пред чуждестранните инвестиции в Ливан
(докторант Огнян Стефанов Янков, докторска програма Публична администрация, научен
ръководител доц. д-р Красен Станчев)
15.00 – 15.30 – Предизвикателството COVID – 19 в страните от Западни Балкани (докторант
Милен Иванов Желев, докторска програма Политология, научен ръководител доц. д-р Татяна
Буруджиева)
15.30 – 16.00 – Комуникационните подходи на министър-председателя на Република България
и канцлера на Федерална република Германия по отношение на противоепидемичните мерки в
началото на коронавирусната пандемия: Сравнителен дискурсивен анализ (докторант Бианка
Бориславова Богоевска, докторска програма Политология, научен ръководител доц. д-р Даниел
Смилов)
16.00 – 16.30 – Платформа за Е-търговия в Министерство на търговията по време на криза с
COVID-19 (докторант Цветан Димитров Василев, докторска програма Публична
администрация, научен ръководител доц. д-р Елица Лозанова - Белчева)
16.30 – 17.00 – Закриване на Докторантски четения` 2021
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