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висше образование  Специалност: философия 
от: 1975 до: 
1979 

ВУЗ: СУ “Кл. Охридски” 

средно образование Програмист на ЕИМ  
от: 1971 до: 
1975 

училище Математическа гимназия - Варна 

 
Специализации:  

квалификация или 
специализация 

по какво  кога къде 

Квалификационни курсове Сократически диалог 01.2008 – 04.2010 Германия, Великобритания 

Квалификационен курс Телесност, зависимост и достойнство 25.03.-27.03.2004 Цюрих, Швйцария  

Квалификационен курс Философия и образование 18-20.12.2002 
Образователен център по философия за деца, 
Вилнюс 

Специализация 
Специализация и обучение за ръководители на 
центрове философия за деца 

14-28.11.1992 Монтклеър Стейт Колидж, Ню Джърси, САЩ 

Специализация 
Базисна информираност за обучение за 
сократически фасилитатор. 

24-27.07.2004, 02.08 – 
10.08.2002,  

Философско-политическа академия Германия,  

Специализация 
Сократически диалог и интерактивни методи на 
преподаване на философия 

9.07-09.08.2000 
Общество за насърчаване на критическата 
философия, Великобритания 

 
Заемани длъжности:  
По основен трудов договор:  

месторабота кога длъжност 

СУ, Философси факултет, Катедра ФИЛОСОФИЯ, 26.04.2000 - и досега редовен доцент по Теория на познанието 

 
По съвместителство:  

месторабота кога длъжност 

ПУ Философси факултет  2004 – 2007  хоноруван преподавател по Епистемология  

Университета Игнейшъс, Ню Йорк, САЩ 2002 – и досега координатор по международната дейност и дистанционното обучение 

 
Преподавателска дейност:  

Наименование на курса Хорариум Кога Къде 

Теория на познанието 30 ч. упр. 1994 – и досега Философски факултет, СУ, бакалавърска степен 

Теория на познанието 30 ч. лекции 2009 и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Епистемология 30 ч. лекции 2009 и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Философското познание 30 ч. лекции 1987 – и досега Геолого-географски факултет, СУ, бакалавърска степен 

Философия за деца 30 ч. лекции/ 30 ч. упр. 1993- и досега Философски факултет, СУ, бакалавърска степен 

Философия на езика 30 ч. лекции/ 30 ч. упр. 2001 – и досега Философски факултет, СУ, бакалавърска степен 

Философският метод  45 ч. лекции/ 15 ч. упр. 1993 – и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Значение и истина 45 ч. лекции/ 15 ч. упр. 2000 – и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Съвременна философия на съзнанието 45 ч. лекц. и 15 ч. упр. 2000 – и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 



Философия на когнитивната наука и пола 30 ч. лекции 2007 и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Съвременни философски проблеми на съзнанието 30 ч. лекции 2007 и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Личностната идентичност 15 ч. Лекц. 2000 – и досега Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Философията на езика като теория за значението  45 ч. Лекц./15 ч. Упр. 2000-2003 Философски факултет, СУ, магистърска степен 

Философската методология 10 ч. Лекц. 2004 Философски факултет, СУ, докторска степен 

Епистемични норми в академичния дискурс 30 ч. Лекц. 2004 Философски факултет, СУ, докторска степен 

Лаборатория по екология на понятията 30 ч. лекции 2007 Философски факултет, СУ, докторска степен 

Философията на езика и ситуативността на значението 30 ч. лекции 2008 Философски факултет, СУ, докторска степен 

 
Форми на извънаудиторна работа:  
Научно ръководство на докторанти:  

Години Теми  

2001-2004  Теоретични основи на философия за деца и философията на Л. Витгенщайн 

2002- досега Съвременна философия на съзнанието 

2003- досега Философски анализ на съвременните образователни модели 

2003 – досега Философия на езика 

2004 Културни модалности и език 

2005 Философия на образователните стратегии в обществото на знанието 

2006 Учебният план по философия в нефилософските факултети 

2007 Критика на саркастическия разум 

2009 Теории за истината 

 
Работа по проекти:  

Наименование на проекта Продължителност Каква длъжност е изпълнявал в рамките на проекта 

За самочувствие и толерантност 04.1997 – 09.1998 Ръководител 

Еко-философия с деца 01.200 – 01.2002 Ръководител 

Общуване без граници  01.2002 – 07.2002 Ръководител 

Естетика на познанието 01.2004 – 12.2005 Ръководител 

Socratischaes Gespraech mit Schuler/innen in Sofia  
“Was ist Freundschaft” und 
“Are Girls and Boys to be Treated Equally?”  
(Сократически диалог с ученици, на немски и английски език) 

04.2004 -10.2004 Координатор 

Философски речник на всекидневния език 2006 – 2007 Ръководител 

Ролята на паметовите репрезентации в самопознанието 2009-2010 Ръководител 

 
Членство в професионални сдружения и съюзи (български и международни):  

 Сдружение на университетските преподаватели по философия в България 2001  

 Сдружение за развитие на философия за деца – председател 1996-2000  
 Association Internationale des Professeurs de Philosophie (registered in Brussels) 1991, член на Централното бюро 1997, вице-

президент 2003 и досега 

 Society for the Furtherance of Critical Philosophy (registered in the UK) – член на борда на съветниците, 2006 и досега 

 

Членство в редакционни колегии:  

Наименование на изданието ISSN Кога  Къде (държава) 

Еuropa Forum Philosophie  1019-9993 2003 – и досега Германия 

 

Членство в научни съвети и други органи и общности:  
 

Списък на публикациите за последните 5 г.  
Монографии, учебници, учебни пособия  

Философия на съзнанието (407 с.) ИК „Библиотека 48”, С. 2008 

Философски речник на всекидневния език (2007). С., УИ “Св. Кл. Охридски” (138 с.); Съставителство, Увод І ч. и статиите абстрактен, 

анализ, грешка, заблуда, знание, изследване, интелект, интуиция, информация, метод, мислене, мнение, наука, начало, оправдание, 

основание, отговорност, познание, правило, принцип, способност, съзерцавам, съзнание, съмнение, ум, философия. 

 

Статии  
Austine on Truth (2010). The Balkan Journal of Philosophy 

Ролята на паметовите репрезентации в самопознанието (2010) (в съавт. с Д. Иванов и И. Бардов). В: сп. Философия, кн. 5-6 

The Dialogical Self (2010). В: сп. „Философски алтернативи”, БАН,  

Socratic Dialogue and Philosophising with Children - a Comparative Study (2009).  

In: Europa Forum Philosophie, Vol. 60, 2009, pp. 63-68 



Everyday Life and Philosophy (2008) (в съавт. с Д. Иванов). In: Sofia Philosophical Review, Vol. 1, N. 3  
Към философия на всекидневието (2008) (в съавт. с Д. Иванов). Сп. “Философски алтернативи”, БАН, кн. 4 
Structure of concepts: ‘theory theory’ and folk-philosophy (2008) (в съавт. с Д. Иванов). В сб. Raynova, Iv. аnd V. Petrov (eds.): Being 
and Knowledge in Postmetaphysical Context, Wienna, pp. 208-214 
Програмата “Философия за деца” в България. (2008) Сп. „Начално образование”, кн. 1 
Tendencies in Contemporary Philosophy of Mind (2008). Kaygi, Vol. 10, Bursa, pp. 33-39 
Природа и структура на понятията според „Философски речник на всекидневния език”, (2007) (в съавт. с Д. Иванов), сп. 
“Философски алтернативи”, БАН, кн. 4  
Аналитичната философия и метафизиката на съзнанието, (2007) (студия) В: В. Канавров, В. Петров и др. (съст.): Онтологията 
през 20 век, В.Т., “Фабер”, сс.157 -184 
Всекидневният български език като среда и средство за философстване език, (2007), сп. Философски алтернативи, БАН, кн. 1 
Globalisation – cultural, technical, political (2007). Europa Forum Philosophie, Documentation. Bruxelles 
Митът за референциалността на значението (2006). сп. „Философия прима”, кн. 1 
Епистемични норми в академичния дискурс (2006). сп. „Философски алтернативи”, бр. 5-6, сс. 116-118 

 
Други 

Memory and Self-Knowledge.  (в съавт. с Д. Иванов)Paper presented at the 26 Varna international philosophical school, Sofia, 
June 2010 
On Cognitive Insecurity. (в съавт. с Д. Иванов)Paper presented at the 25 Varna international philosophical school, Varna, June 
2008 
On the nature and mechanisms of ontological thinking in philosophy and science     

 (forthcoming) (в съавт. с Д. Иванов): доклад пред Втората международна софийска    
конференция по онтология The Stakes of Contemporary Ontological Thinking, 18-20.06.2009                                                       
Елиминативният проект във философията на съзнанието. Доклад на конференцията „Втората българска дискусия за 
съзнанието”, юни 2008 (под печат).                                                                                                                                                                   
On Being Rational. Доклад на българо-турски семинар с университетите Улудаг, Кочаели и Мугла, ноември 2008.   
Концептуалната метафора – за и против (в съавт.) Доклад, изнесен на семинара по епистемология при ИФИ на БАН, м. 
април 2007                                                                                                                                                         
Contemporary Philosophy of Language –Teaching and Research. Доклад, изнесен на българо-турски университетски семинар 
Contemporary Philosophy in Bulgaria and Turkey: Teaching and Investigation , София, м. юни 2007                                              
On the Theory of Socratic Dialogue. Доклад на Международната конференция Democratic Education and Citizenship. The Role of 

Socratic Dialogue, София, април 2007. 

 

  


