
 

 1 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2019 
 

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

19 септември 2019 
  

08.45-09.00 - Регистрация  

  

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

 

Първа сесия  

 

Модератор – доц. д-р Герасим Петрински 

 

СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФИЯ“ 

 

09.30-10.00 – Политически дневен ред на Реформаторския блок в Програмната му декларация 

за формиране на стабилно мнозинство в 43-то Народно събрание (Пенка Василева-Георгиева, 

катедра Реторика, научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев) 

10.00-10.30 – (Де)Митологизация на изпълнителния директор (Мариян Васев, катедра 

Реторика, научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев) 

10.30-11.00 – Реторичен подход към конфликтните зони между пешеходци, велосипедисти и 

автомобилисти в София (Георги Мерджанов, катедра Реторика, научен ръководител доц. д-р 

Герасим Петрински) 

11.00-11.30 – Механизъм на преговорите. Всичко може да се договори (Евгени Иванов, катедра 

Реторика, научен ръководител доц. д-р Виржиния Радева) 

11.30 – 12.00 - Доналд Тръмп: реторическата аргументация при тезите за имиграционната 

политика (21-ви юли – 8-ми ноември 2016 г.) (Васил Теохаров – катедра Реторика, научен 

ръководител доц. д-р Герасим Петрински) 

12.00-12.30 –  Gestell и Erignis в мисленето на късния Хайдегер (Николай Павлов, специалност 

Философия, научен ръководител доц. д-р Христо Стоев) 

12.30-13.00 – Amor fati (Антоан Асенов, специалност Философия, научен ръководител доц. д-р 

Иван Колев) 

13.00-13.30 – Дискусия  

 

Втора сесия  

 

Модератор – проф. д.пс.н. Йоана Янкулова 

 

СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ“ 

 

14.00-14.30 – Теоретичен обзор: Среща между фундаментални психиатрични (нозологични) 

открития и психодинамични концепции в сферата на детско-юношеската психоза (Веселин 

Веселинов, специалност Психология, научен ръководител проф. Румяна Крумова – Пешева) 

14.30-15.00 – Отношение към ученето в горна училищна възраст: факторна структура и влияние 

на независими променливи (Десислава Петрова, специалност Психология, научен ръководител 

проф. д.пс.н. Йоана Янкулова) 

15.00-15.30 – Репродуктивни проблеми и депресия: Вървят ли ръка за ръка (Мина Неделчева-

Дацова, специалност Психология, научен ръководител проф. д-р Емилия Алексиева) 
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15.30-16.00 – Сепарация-индивидуация и отношения с връстниците в юношеска възраст 

(Цветелина Макавеева, специалност Психология, научен ръководител проф. д. пс. н. Пламен 

Калчев) 

 

СЕКЦИЯ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА“ 

 

Модератор – доц. д-р Светла Маринова 

 

16.00-16.30 – Националната идентификация като фактор за преживяването на социалната 

позиция (Борис Щерк, специалност Социология, научен ръководител  доц. д-р Светла 

Маринова) 

16.30-17.00 – Децата и тяхното бъдеще възпитавани в училища без бъдеще (Здравко Ангелов,   

специалност Социология, научен ръководител доц. д-р Милена Якимова) 

17.00-17.30 – Дискусия  

 

 20 септември 2019 
  

09.15-09.30 – Регистрация  

 

Трета сесия  

 

Модератор – доц. д-р Борис Попиванов 

 

СЕКЦИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ 

 

09.30-10.00 – Вътрешноинституционална съгласуваност на радикалната преориентация на 

българската външна политика към евроинтеграция (1989-1999) (Гергана Тошева, специалност 

Европеистика, научен ръководител доц. дпн Мирела Велева-Ефтимова) 

10.00-10.30 – Психометричните тестове в процеса на подбор на държавни служители (Диана 

Дончева, специалност Публична администрация, научен ръководител проф. дпн Тодор Танев) 

10.30-11.00 – Девиантната природа на дезинформацията в интернет (Димитър Стоянов, 

специалност Политология, научен ръководител доц. д-р Татяна Буруджиева) 

11.00-11.30 – „Шистовата революция“ като елемент на политиката на САЩ спрямо арабско-

израелския конфликт (Димитър Иванов, специалност Политология, проф. д-р Мария Пиргова)  

11.30 – Дискусия 

 

Четвърта сесия  

  

Модератор – доц. д-р Милена Миланова 

 

СЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА“ 

 

12.00-12.30 – Бележки върху специалните книжовно-документални колекции в регионален 

исторически музей София (Музей за история на София) (Валерия Димитрова, специалност 

БНИКП, научен ръководител проф. дфн Боряна Христова) 

12.30-13.00 – Биологична приемственост и електро-захранване на медицинските импланти 

работещи в мрежата на Интернет на нещата (Никола Николов, специалност БНИКП, научен 

ръководител проф. дфн Оля Харизанова) 

  

13.00 – Закриване на „Докторантски четения ‘2019“ (Обявяване на решението на журито за 

доклади, които ще бъдат отпечатани; връчване на грамоти на отлично представилите се 

докторанти) 


