СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2017
Конферентна зала, Ректорат – София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15

26 септември 2017
08.30-09.00 - Регистрация
09.00-09.30 – Откриване на „Докторантски четения ‘2017“
СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФИЯ“
Първа сесия
Модератор – доц. д-р Димитър Елчинов
09.30-10.00 – Екзистенциализмите на Сартр и Камю (Вихрен Митев, специалност
Философия)
10.00-10.30 – Възможни решения на някои от проблемите, които Чомски оставя
отворени (Елена Чорбаджиева, специалност Философия)
10.30-11.00 – Намерение и съгласие в етиката на Пиер Абелар (Елица Калдръмова,
специалност Философия)
11.00-11.30 – Математическа интерпретация на „Науката логика“ на Г.В. Ф. Хегел
(Йордан Янков, специалност Философия)
11.30-12.00 – Съвременни проблеми около понятието за a priori – случаят Уилямсън
(Мадлен Ангелова, специалност Философия)

12.00-12.30 – Будистки апокрифни текстове като основа за развитието на оригинален
китайски будизъм (Яна Стефанова, специалност Философия)
12.30-13.30 – Обедна почивка
Втора сесия
Модератор – доц. д-р Герасим Петрински
13.30-14.00 – Кант и Ницше за реториката (Станул Грозев, катедра Реторика)
14.00-14.30 – Невербална комуникация в съдебни и алтернативни способи за решаване
на спорове (Десислава Каменова, катедра Реторика)
14.30-15.00 – Реторични техники в съвременното българско игрално кино (1990 – 2017)
(Теодора Абрашева, катедра Реторика)
15.00-15.30 – Реторически техники и похвати в онлайн медиите (Десислава Антова,
катедра Реторика)
15.30-16.00 – Персонажът като основен проводник на реторическата комуникация в
естонската програма “Work in Estonia” (Георги Петров Мерджанов, катедра Реторика)
16.30-17.00 – Душата на карикатурата (Адриана Спасова Иванчева, катедра Реторика)
16.00-16.30 – Мястото на академичната презентация в обучението (Анита Николова,
катедра Реторика)
СЕКЦИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“
Трета сесия
Модератор – проф. д-р Александър Маринов
16.30-17.00 - Технологична и информационна зависимост на хората през епохата на
цифровите общества (Ангел Ковачев, специалност Публична администрация)
17.00-17.30 – Френско влияние в реформите на публичната администрация в България,
Сърбия и Румъния през 19 век (Петя Кръстева, специалност Публична администрация)

17.30-18.00 – Стратегически аспекти на конкурсите за държавни служители (Диана
Дончева, специалност Публична администрация)
18.00-18.30 – Новата образователна парадигма – Учене през целия живот (Мариела
Иванова Йорданова, специалност Публична администрация)
18.30-19.00 – Компетенциите на политическия съветник като фактор за успешното му
взаимодействие със структурите на изпълнителната власт (Георги Темелков,
специалност Публична администрация)

27 септември 2017
12.30-13.00 – Регистрация
СЕКЦИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“
Четвърта сесия
Модератор – доц. д-р Румяна Коларова
13.00 – 13.15 - Ролята на НАТО за сигурността на Балканите в края на XX и началото
XXI век (Росица Филатова, специалност Политология)
13.15-13.30 – Отношенията между България и Европейската икономическа
общност/Европейския съюз (1991 – 1993) (Гергана Тошева, специалност Европеистика)
13.30-13.45– „Генезис, активност и цели на трансграничните престъпни и терористични
мрежи на Балканите в края на XX и началото на XXI век“ (Ивайло Саправлийски,
специалност Политология)
13.45 – 14.15 - дискусия
14.15-14.30 – Популизмът като дискурсивен стил (Атанас Ждребев, специалност
Политология)
14.30-14.45 – „Понятието „ново социално движение” в контекста на протестните
мобилизации в България (2011-2014)” (Светлин Винченцо Тачев, специалност
Политология)

14.45-15.00 – Протестите (2012-2016г.) и промените (Даниел Петров, специалност
Политология)
15.00 – 15.30 – дискусия
15.30 – 16,00 – обща дискусия
16.00-16.30 – Кафе пауза

16.30 – 17.00 – Представяне на списание „Реторика и комуникация“ (проф. дфн Иванка
Мавродиева)
17.00-17.30 – Представяне на списание „Кибер-екология“ (проф. д-р Силвия Минева)
28 септември 2017
08.30-9.00 – Регистрация
СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ“
Пета сесия
Модератор – доц. д.пс.н. Теодора Стоева
09.00-09.30 – Предизвикателството на художествената литература към психологията
относно проблема за защитните механизми (Светослав Карабельов, специалност
Психология)
09.30-10.00 – Емпатия и семейно функциониране (Росица Йорданова, специалност
Психология)
10.00-10.30 – Значимост и проявления на емоционалната интелигентност в
образователна среда (Десислава Петрова, специалност Психология)
10.30-11.00 – Неврологичните промени които настъпват в мозъка при хората
съзерцаващи Бога (Олга Стойнева, специалност Психология)
11.00-11.30 – Фактори за формиране на етническата идентичност сред подрастващото
поколение от българската общност в Република Сърбия (Ивана Младенов-Бочева,
специалност Психология)

СЕКЦИЯ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА“
Шеста сесия
Модератор – проф. д.н.к. Иван Еленков
11.30-12.00 – Куки Шузоу и структурата на “iki” (いき). За височината на културната
сянка в „плуващия на повърхността свят“ (Калинка Янкова, специалност История и
теория на културата)
12.00-12.30 – Експертност и родителство в книгите за отглеждане на деца в България
през 21-ви век (Гергана Ненова, специалност Социология)
12.30-13.00 – Към някои критични рецепции на проекта за наративна история на
Дейвид Кар (Чавдар Валентинов Димитров, специалност История и теория на
културата)
13.00-13.30 – Обедна почивка
Седма сесия
Модератор – проф. д.н.к. Иван Еленков
13.30-14.00 – Бизнес празниците у нас: медийни репрезентации (Росица Болгурова,
специалност
14.00-14.30 – Силни и слаби страни на съвременните читалища. Възможно ли е
диференциране на държавната културна политика в сектора? (Силвена Байраков,
специалност История и теория на културата)
14.30-15.00 – Теоретични средства за анализ на комуникативната преднамереност на
автора в телевизионната видеопродукция (Стоян Асенов Димитров -, специалност
История и теория на културата)
СЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ“
Осма сесия

Модератор – проф. д.ф.н. Боряна Христова
15.00-15.30 – Алтернативи метрични системи и тяхната приложимост (Росен Стефанов,
специалност БИН)
15.30-16.00 – Електронната търговия и нейното приложение в библиотеките (Евгени
Иванов, специалност БИН)
16.00 – 16.30 – Физически измерения на информационните хранилища – минало,
настояще, бъдеще (Стамена Кавръкова-Георгиева, специалност БИН)
16.30-17.00 – Влияние на мозъчните импланти върху свободната воля и личностната
идентичност (Никола Николов, специалност БИН)

17.00 – 17.30 – Кафе-пауза

17.30 – Закриване на „Докторантски четения ‘2017“ (обявяване на решението на журито
за доклади, които ще бъдат отпечатани; връчване на грамоти на отлично представилите
се докторанти)

