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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2020 
 

Конферентна зала, Ректорат (бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, София 1504) 
  

23 септември 2020 
  

 

08.45-09.00 - Регистрация  

  

09.00-09.30 – Откриване на „Докторантски четения ‘2019“  

 

 

Първа сесия  

 

Модератор – гл.ас. д-р Ивайло Добрев 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЛОСОФИЯ“ 

 

09.30-10.00 – Културите при трансграничните преговори  (докторант Евгени Петров Иванов – 

докторска програма Философия - Реторика, научен ръководител доц. д-р Вирджиния Радева)  

10.00-10.30 – Невербална комуникация във виртуалните бизнес срещи – ограничения и 

възможности (докторант Мариян Васев Васев - докторска програма Философия - Реторика, 

научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев) 

10.30-11.00 – Юридическата консултация като езиков превод (докторант Боян Владимиров 

Баханов, докторска програма Философия, научен ръководител проф. дфн Анета 

Карагеоргиева) 

11.00-11.30 – Импликация и импликатура (в каква степен значението на изречението определя 

това, което  казваме?) (докторант Деница Недялкова Желязкова, докторска програма 

Философия, научен ръководител доц. д-р Димитър Елчинов) 

11.30 – 12.00 – Възраждането на българското общество: философски аспекти (докторант 

Ивелина Валериева Бацкова, докторска програма Философия, научен ръководител проф. дфн 

Анета Карагеоргиева) 

12.00 - 12.30 –  Гносеологически аспект на теорията на локалните цивилизации ( Н. Данилевски, 

К. Леонтиев, О. Шпенглер и А. Тойнби) (докторант Димитринка Савова Раковска, докторска 

програма Философия, научен ръководител проф. д-р Хараламби Паницидис) 

12.30 - 13.00 – За онтологичната разлика между психологическото и философското 

консултиране (докторант Даниел Александров Иванов, докторска програма Философия, 

научен ръководител проф. д-р Веселин Дафов) 

13.00 - 13.15 – Дискусия 

 

Втора сесия  

 

Модератор – доц. д-р Петър Пламенов 

 

14.00-14.30 – ANTHROPOLOGY OF SENSE (докторант Валя Михайлова Касчиева, докторска 

програма Философия, научен ръководител доц. д-р Иван Колев) 

14.30-15.00 – Въведение към идеята за създаване на художествено-виртуални преживявания (д-

р Захари Захариев, млад учен) 
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15.00-15.30 – Развиване на емоционална интелигентност чрез обучението по философия в 

училище (докторант Милена Стоянова Плугарова-Райчева, докторска програма Философия, 

научен ръководител проф. дфн Сергей Герджиков) 

15.30-16.00 – За отношението между религия и социализъм (д-р Станул Грозданов Грозев – 

постдокторант) 

16.00 – 16.30 – Наративи на бедността при жените пенсионерки (Мария Здравкова Кирова, млад 

учен) 

16.30 – 17.00 – – Белкантото като въплъщение на естетическия идеал. Основни философски и 

естетически идеи (докторант Стефан Донев, докторска програма Естетика, научен 

ръководител доц. д-р Петър Пламенов) 

17.00-17.15 -  Дискусия 

 

 

 24 септември 2019 
  

 

09.15-09.30 – Регистрация  

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ 

ЗА КУЛТУРАТА“ 

 

Трета сесия  

 

Модератор – гл.ас. д-р Галина Гончарова 

 

09.30 - 10.00 – Косплей в България (докторант Мария Даниелова Иванова, докторска програма 

Културология, научен ръководител проф. дсн Ивайло Дичев) 

10.00 - 10.30 – Как се мисли Левски през наративите за гроба и светостта? (докторант Румен 

Илков Скрински, докторска програма Културология, научен ръководител доц. д-р Георги 

Вълчев) 

11.00 - 11.30 –  Ранно-християнската инициация. Генезис, контекст и развитие (д-р Пламен 

Радков Гечев, постдокторант) 

11.30 – 12.00 – Съвременните дебати около забулването и ролята на феминизма в тях. Случаят 

България (лг.ас. д-р Леа Вайсова, постдокторант) 

12.30 – 13.00 – (Не)споделената уязвимост: родителски образи на деца с разстройства от 

аутистичния спектър (д-р Гергана Мирчева – постдокторант) 

13,00 – 13,15 - Дискусия 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПСИХОЛОГИЯ“ 

 

Четвърта сесия  - в зала 63 

 

Модератор – проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 

 

 

14.00 – 14.30 – Мотивация за вземане на решение за родителство при мъже и жени (д-р Галина 

Кабаджова – постдокторант) 

14.30 – 15.00 – Attachment styles, parenting styles and their effect on parent-child communication 

(докторант Станимира Цветкова Трифонова, докторска програма Психология, научен 

ръководител проф. д-р Енчо Герганов) 

15.00 – 15.30 – Комуникативни качества и умения, обезпечаващи ефективно професионално-

педагогическо общуване  в училищата към местата за лишаване от свобода (докторант 
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Ивелина Кирилова Кръстева, докторска програма Психология, научен ръководител проф. д.п.н. 

Стойко Иванов) 

15.30 – 16.00 – Усложнения на психичните процеси на скръб. Психично разстройство, 

протичащо с протрахирана скръб (докторант Тоска Иванкова Ганева, докторска програма 

Психология ,научен ръководител проф. д.пс.н. Румяна Крумова – Пешева) 

16.00 – 16.30 – Метод на сравнителното сканиране (докторант Ивайло Георгиев Панов, 

докторска програма Психология, научен ръководител доц. д-р Иван Бардов) 

17.30 – 17.00 – Значение на предприемаческата култура и стартиращите компании за 

общественото развитие на България (д-р Момчил Емилов Станишев, постдокторант) 

17.00 – 17.30 - Психологически анализ на стиловете за себепредставяне (докторант Цветинка 

Валентинова Гайдажиева, докторска програма Психология, научен ръководител проф. д.пс.н. 

Ирина Зиновиева) 

17.30 – 17.45 - Дискусия 

 

25 септември 2019 
  

 

09.15-09.30 – Регистрация  

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКИ 

ПРОГРАМИ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ И „ЕВРОПЕИСТИКА“  

 

Пета сесия 

 

Модератор – гл.ас. д-р Мария Коцева - Тикова 

 

09.30 – 10.00 – Теории и идеи за хоризонталността в публичното управление ( докторант Ваня 

Антонова Илиева, докторска програма Публична администрация, научен ръководител доц. д-

р Татяна Томова) 

10.00 – 10.30 – Районите за целенасочено въздействие – национална политика за развитие или 

затваряне на добрите желания в кръг? (досторант Станка Стефанова Делчева, докторска 

програма Публична администрация, научен ръководител доц. дпн Милена Стефанова) 

10.30 – 11.00 – Европейските стандарти за независимост на съдебната власт и българската 

реалност (докторант Снежина Стоянова Календжиев, докторска програма Публична 

администрация, научен ръководител доц.д-р Атанас Славов) 

11.00 – 11.30 – Политизиране на етносоциалните отношения - особености и определящи 

фактори за поведението на етническите групи (докторант Ясен Юлиянов Лазаров, докторска 

програма Публична администрация, научен ръководител доц.д-р Албена Танева) 

11.30 – 12.00 – Медийната грамотност в България през 2020 – между медийната и 

образователната политики и гражданския сектор  (Иглика Николаева Иванова – докторант в 

докторска програма Европеистика и млад учен) 

12.00 – 12.15 - Дискусия 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА „ПОЛИТОЛОГИЯ“ 

 

Шеста сесия – последна присъствена сесия 

 

Модератор – доц. д-р Светослав Малинов 

 

13.00 – 13.30 - Политическият PR в дигитална среда. Интернет демокрация. Протестите в 

България  от лятото на 2020 г. (докторант Ивелина Петрова Боевска, докторска програма 

Политология, научен ръководител доц. д-р Татяна Буруджиева) 
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13.30 – 14.00 – Предсрочните парламентарни избори 2013/2014 г. – мотиви за въздържане от 

гласуване на българските граждани (докторант Боряна Стефанова Петкова, докторска 

програма Политология, научен ръководител доц. д-р Даниел Смилов) 

14.00 – 14.30 – Отношението на украинците с българския произход в Украйна и на украинците 

с българския произход в България към хибридните войни срещу Украйна след началото на 

демократичните й промени (докторант Ирина Олексиивна Островска, докторска програма 

Политология, научен ръководител проф. д.п.н. Татяна Дронзина) 

14.30 – 15.00 – Енергийните геостратегии в конфликта в Сирия: руската перспектива 

(докторант Димитър Николаев Иванов, докторска програма Политология, научен 

ръководител доц. д.п.н. Мария Пиргова) 

15.00 – 15.30 – Сътрудничество между  ОССЕ и ЕС за  осъществяване на ефективна политика 

за сигурност в  Европа след края на Студената война (1994-2004) (д-р Росица Георгиева 

Филатова, постдокторант) 

15.30 – 15.45 – Дискусия  

 

15.45 – 16.00 – Закриване на присъствената част от проф. д.н. Иван Кабаков 

 

26 септември 2019 
 

 

08.45 - 09.00 – Регистрация  

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „НАСЛЕДСТВО НА СОЦИАЛИЗМА. 30 ГОДИНИ СЛЕД 

НАЧАЛОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ” – онлайн провеждане 

 

Седма сесия 

 

Модулът ще се проведе онлайн на адрес: Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84650933104?pwd=Rk5tZERJWlNZWXhxdjBJdHVGZFA2QT09 

Линкът ще бъде активен за регистрация от 8,45 ч. 

Meeting ID: 846 5093 3104 

Passcode: 613283 

 

Модератор – доц. д-р Петя Славова 

 

09.00 – 09.30 – Масова приватизация и социална трансформация 20 години по-късно: ефекти 

върху приватизираните предприятия (гл.ас. д-р Антоанета Гетова, постдокторант)  

09.30 – 10.00 – Популизмът в България – от 1989 г. до днес ( докторант Таня Георгиева 

Глухчева, докторска програма Политология, научен ръководител проф. д-р Румяна Коларова) 

10.00 – 10.30 – По дирите на лингвистичния вектор „политика-политики“ в български преход. 

(докторант Нина Ангелова Чавдарова, докторска програма Реторика, научен ръководител 

доц. д-р Герасим Петрински) 

10.30 – 11.00 – Афективна поляризация и политически дебат (д-р Райко Байчев – 

постдокторант) 

11.00 – 11.30 – Тенденции при контролираното гласоподаване (докторант Анита Симеонова 

Стефанова, докторска програма Политология, научен ръководител доц. д-р Стойчо Стойчев) 

11.30 – 12.00 - Социална мобилност в малкия град в началото на XXI век: Теоретико-

методологически и аналитични предизвикателства и решения. (гл.ас. д-р Димитър Благоев 

Димитров, постдокторант) 

12.00 – 12.30 – Агроекология в България: потенциал, възможности и ограничения (д-р Здравка 

Димитрова – постдокторант) 

12,30 – 12,45 – Дискусия 
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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „COVID-19 И  НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ В ОБЩЕСТВОТО” – 

онлайн провеждане в платформата MSTeams 

 

Осма сесия 

 

Модератор – гл.ас. д-р Ружа Смилова 

 

09.30 – 10.00  – Пандемията от коронавирус COVID-19 и влиянието ѝ върху евразийската 

интеграция (докторант Владимир Руменов Трифонов, докторска програма Политология, 

научен ръководител доц. д.п.н. Мария Пиргова) 

10.00 – 10.30 – Влияние на пандемията COVID-19 върху активността на терористичните 

организации – рекрутиране, логистика, атентати ( докторант Дора Ярославова Стойнова, 

докторска програма Политология, научен ръководител проф. д.п.н. Татяна Дронзина) 

10.30 – 11.00 – Гражданското участие в България в условията на COVID-19 (д-р Светлин 

Винченцо Тачев, постдокторант) 

11.30 – 12.00 – Социално предприемачество във (време на) криза (докторант Мила 

Александрова Станчева, докторска програма Културология, научен ръководител проф д.с.н. 

Ивайло Дичев) 

12.00 – 12.30 Училището става виртуално - активността на българските образователни онлайн 

платформи по време на дистанционното обучение (докторант Теодора Антониева Тодорова, 

докторска програма Културология, научен ръководител проф д.с.н. Ивайло Дичев) 

12.30 – 12.45 - Дискусия 

 

 

 


