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Сдружение на университетските преподаватели 

по философия в България (СУПФБ) 

и 

Специалност Философия 

при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 
Девета национална конференция 

 

„Проблеми и перспективи на философското образование в България” 

 
13 - 16 септември 2018, ТД „Китен” 

 

 

ПРОГРАМА  
 

 

 

13.09, четвъртък  

Пристигане и настаняване на участниците 

 

17.00 Откриване на конференцията 

доц. д-р Валентина Кънева, проф. д-р Димитър Денков  

 

17.15 – 18.00 проф. д-р Димитър Денков, СУ „Св. Климент Охридски“   

„Университетско философско образование в България: сравнения със сродни системи и 

тенденции за развитие“ 

 

18.15 Представяне на сборника „Проблеми и перспективи на философското 

образование в България“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018 

проф. д-р Силвия Минева, доц. д-р Димитър Елчинов  

 

 

14.09, петък   

Водещ: проф. дфн Пламен Макариев 

 

9.30 - 9.50 д-р Мая Митренцева, старши експерт, РУО – София-град 

„Проучване на оценяването по предметен цикъл Философия в IX -XI  клас - съвместно 

изследване на РУО - София-град, СУ „Св. Климент Охридски“ и ЦОПУО“ 

 

9.50 -10.10 дискусия  

 

10.10 – 10.30 доц. д-р Димитър Елчинов, ас. Николета Николова, СУ „Св. Кл.Охридски“ 

„Проблеми на оценяването в обучението по философия“ 

 

10.30 – 10.40 дискусия 

 

10.40 – 11.00 кафе пауза  
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11.00 - 11.20 гл. ас. д-р Димитър Божков, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Специфики на образованието по история на философията“ 

 

11.20 -11.30 дискусия  

 

11.30 -11.50 гл. ас. д-р Евелина Варджийска, ПУ „Пайсий Хилендарски“   

„За уменията и компетентността на учителите по философия“ 

 

11.50 - 12.00 дискусия  

 

Следобедна сесия 

Водещ: доц. д-р Стоян Асенов  

 

17.00 – 17.20 доц. д-р Анна Бешкова,  СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Представяне на учебните програми по философия за XI и XII клас“ 

 

17.20 – 17.40 дискусия 

 

17.40 -18.00 Теодора Тодорова, Асоциация на преподавателите по философия  

„Гражданско образование и училищна среда –  теория и практика в класната стая и 

извън нея” 

 

18.00 Дискусия: Преподаването на философия и гражданско образование в училище  
 

 

15.09, събота  

Водещ: проф. д-р Хараламби Паницидис 

 

9.30 - 9.50 доц. д-р Владимир Теохаров, СУ „Св. Климент Охридски” 

„Принципът на диалогичността във философията на Мартин Бубер“ 

 

9.50 -10.10 дискусия  

 

10.10 – 10.30 доц. д-р Стоян Асенов  

„Два типа словесност, или за възможността на повторението“ 

 

10.30 – 10.40 дискусия 

 

10.40 – 11.00 кафе пауза 

  

11.00 - 11.20 проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС  

„Перспективи на обучението по приложна етика в УНСС“ 

 

11.20 -11.30 дискусия 

 

11.30 – 11.50 гл.ас. д-р Бисера Колева, УНСС  

„Как да повишим студентския интерес към философската проблематика?“ 

 

11.50 – 12.00 дискусия 
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Следобедна сесия 

Водещ: доц. д-р Васил Видински  

 

16.00 - 16.20 гл.ас. д-р Петър Пламенов, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Естетическото обучение като фундамент на висшето образование“ 

 

16.20 -16.30 дискусия 

 

16.30- 16.50 ас. Боян Василев, ИУ – Варна 

„Улична vs. академична философия“ 

 

16.50 -17.00 дискусия 

 

17.00 -17.20 проф. дфн Добрин Тодоров  

Представяне на книгата „Кризата на университетското дело в България и един 

възможен изход от нея“  

 

17.20 Дискусия: Проблеми и перспективи на философското образование и 
преподаването на философски дисциплини във висшите училища  
 

18.00 Общо събрание на СУПФБ  

 

Закриване на конференцията 

  

 

 

 

 


