СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2016
26 септември 2016
09.00-09.30 - Регистрация
09.30-10.00 – Отриване на „Докторантски четения ‘2016“
Първа сесия
Модератор – гл. ас. д-р Цветина Рачева
10.00-10.30 – Полимат (Вихрен Митев; специалност Философия)
10.30-11.00 – Безкрайността като теоретичен проблем (Йордан Янков; специалност
Философия)
11.00-11.30 – Витгенщайн и практиката на езика (Катерина Парзулова; специалност
Философия)
11.30-12.00 – Прогресизъм, песимизъм, плурализъм (Георги Герджиков; специалност
Философия)
12.00-13.30 – Обедна почивка
Втора сесия
Модератор – доц. д-р Борис Попиванов
13.30-14.00 – Стрес, удовлетвореност от живота и благополучие (Бисерка Заброва,
специалност Психология)
14.00-14.30 – Генезис, активност и цели на трансграничните престъпни и терористични
мрежи на Балканите в края на XX и началото на XXI век ( Ивайло Бориславов
Саправлийски; специалност Политология)
14.30-15.00 – Индикатори за оценка на протестните мобилизации в България периода
2011-2014 г. (Светлин Тачев; специалност Политология)
15.00-15.30 – Кафе-пауза

Трета сесия
Модератор – гл.ас. д-р Елена Калфова
15.30-16.00 – Реторика на хибридната война (Десислава Антова; катедра Реторика)
16.00 – 16.30 – Ислямски религиозни предпоставки на насилието
(Калоян Атанасов; специалност Психология)
16.30 – 17.00 - Разпределение на правомощията в образователната сфера между нивата
на управление в България (Тодор Ижбехов; специалност Публична администрация)
17.00-17.30 – Сблъсъкът между „реалното“ и „не-реалното“: теоретична разработка на
понятието за „игра“ (Димитър Кацарски; специалност Социология)
27 септември 2016
09.30 – 10.00 - Регистрация
Четвърта сесия
Модератор – доц. д-р Светла Маринова
10.00 – 10.30 - Територии и граници на субектността – субективация и де-субективация
в контекста на Ню Ейдж практиките (Симеон Кюркчиев; специалност Социология)
10.30-11.00 – Критична роля на защитните механизми в запазването на психичното
равновесие – адаптивни и дезадаптивни потенциали (Светослав Карабельов;
специалност Психология)
11.00-11.30 – Междупоколенчески механизми на предаване зависимост в контекстта на
стресогенни жизнени събития (Жаклина Андонова; специалност Психология)
11.30-12.00 – Влиянието на организационния контекст върху баланса между
професионален и личен живот на служителите (Елена Петрова; специалност
Социология)
12.00-13.00 - Обедна почивка
Пета сесия
Модератор – проф. дфн Оля Харизанова
13.00-13.30 – Системата за редакция на съдържание Moodle. Приложение в България и
внедряване на софтуера за целите на образованието (Кирил Камбуров; специалност
БИН)
13.30-14.00 – Технологични иновации в библиотеките: тенденции и идеи (Евгени
Иванов; специалност БИН)

14.00-14.30 – Бариери и предизвикателства пред използването на модерните системи за
цитатна справка и анализ като метод за оценяване на научно изследователска дейност
(Росен Стефанов; специалност БИН)
14.30-15.00 – Реторични особености на трейлъра в игралното кино (Теодора Абрашева;
катедра Реторика)
Шеста сесия
Модератор – доц. дн Иван Кабаков
15.00-15.30 – За един пробит лев. Подкрепа за култура на общинско ниво - финансиране
на проекти или финансиране на процеси. Казусът „Габрово” (Мариана Проданова;
специалност Културология)
15.30-16.00 – Културни влияния и предпоставки за възникването на българските
читалища и тяхната роля в конструирането на българската национална идентичност
(Силвена Неделчева Байракова; специалност Културология)
16.00-16.30 – Кафе-пауза
16.30-17.00 – Закриване на „Докторантски четения ‘2016“ (обявяване на решението на
журито за доклади, които ще бъдат отпечатани и връчване на грамоти на отлично
представилите се докторанти)

