
МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА 2015 г. 
 

ПРОГРАМА 
 
 

29 април  

12.00 часа, Двор на Ректората  

Официална церемония по закриването на Общоуниверситетското състезание 
за „Купата на Ректора“ /20.04 – 28.04/. Организатор: Департамент по спорт. 

 

27 - 30 април  

19.00 часа, „Яйцето“  

„Дългото четене“ – поредица поетични четения на млади автори от 
поредиците „Нова поезия и проза“. Организатор: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“. 

 

5 май, вторник  

Музей за християнско изкуство в Атина 

Откриване на изложбата „Светлината на буквите“. Изложбата се организира 
от Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ и Българското 
посолство в Атина и ще продължи до 5 юни 2015 г.  
      

 
7 май, четвъртък 

 
18.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 
 
Публична лекция на д-р Ева Еплер от Роухамптънския университет в Лондон. 
Организатор: Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по 
класически и нови филологии.  

 
 



8 – 10 май, петък-неделя 
 

Университетска научна база „Проф. Цв. Бончев“, Гьолечица 
 
Обучителен семинар със студенти от трите специалности на Факултета по 
педагогика. 
Теми на семинара: „Аз и моят университет“, „Възможностите на програма 
Еразъм+“, „Обучението във ФП – общ фокус на различните гледни точки“, 
„Академичен живот, академична общност – студентски инициативи – лична 
ангажираност – студентска мобилност“, „Кариерно израстване и 
професионална реализация – жизнени и професионални лични проекти“. 
Ръководител на семинара – доц. д-р Илиана Петкова, Факултет по педагогика.  
 

 
9 май, събота 

гр. Априлци 

Откриване на постерната изложба „Гутенберг и славянският свят“, 
организирана от Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“  
съвместно с Община Априлци и ще продължи до 15 юни 2015 г. 
 

 

11 май, понеделник 

Заседателна зала 1, Ректорат 

Честване на патронния празник на Факултета по педагогика.  

9.00 часа - Традиционен студентски семинар в чест на Кирилометодиевите дни 
с участие на студенти от трите специалности на факултета.  
10.30 часа - Провеждане на тържествен водосвет.  
11.00 часа – Поднасяне на цветя на паметника на светите братя Кирил и 
Методий пред Народната библиотека. 
 

Заседателна зала 2, Ректорат 
 
Двудневна научна конференция /11-12 май 2015 г./, посветена на св. 
Методий. Организатори са Центърът за славяно-византийски проучвания 
„Иван Дуйчев“, катедра „Кирилометодиевистика“ към Факултета по славянски 
филологии на СУ и КМНЦ при БАН. 



9.00 часа - Откриване 
 

17.00 часа, Фоайе на Университетската библиотека „Св. Климент 
Охридски“ 
 
Откриване на изложбата „Поезията на камъка”. Експозицията представя в 
хармонично единство минерали и скъпоценни камъни, вдъхновили с красотата 
си създаването на поетични творби – ярки образци в националната и световната 
литературна съкровищница. Организатори: Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски“ съвместно с Националния музей „Земята и хората” и 
Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ.  
 

17.30 часа, Галерия „Алма матер“, Ректорат 
 
Откриване на изложбата на перуанската графичка Кармен Ерера Нолорве - 
"Жена-фракталия". Организатор: Катедра по испанистика и португалистика 
на Факултета по класически и нови филологии в сътрудничество с Културния 
център на СУ.  
 
18.00 часа, Галерия „Алма матер“, Ректорат 
 
Откриване на изложбата Екс Либриси от студентския конкурс "Марио Варгас 
Льоса/София 2013 г.“ Организатор: Катедра по испанистика и португалистика 
към ФКНФ в сътрудничество с Културния център на СУ, Института 
„Сервантес“ в София и дружество „Лингва франка“.  
 

18.30 часа, Заседателна зала 2, Ректорат 
 
Представяне на книгата "Марио Варгас Льоса: картографии на властта и 
любовта", Организатор: Катедра по испанистика и португалистика към 
ФКНФ. 
 
Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив 

Откриване на постерната изложба „Гутенберг и славянският свят“. 
Организатор: Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. 

 



12 май, вторник 

Фоайе на III етаж на Факултета по начална и предучилищна педагогика 

Изложба на студенти и докторанти от специалност „Изобразително изкуство“ 
с участието на проф. Б. Филчев – Малка графика „Есклибристът“. Изложбата 
може да бъде разгледана до 31.05.2015 г. Организатор: Катедра 
„Изобразително изкуство“ на Факултета по начална и предучилищна 
педагогика.  

 

14 май, четвъртък 

14.00 часа, Заседателна зала в Департамента по езиково обучение 

В рамките на Семинара по приложна лингвистика Катедрата по български език 
към Факултета по славянски филологии организира уъркшоп  "Иновативни 
форми на обучение по български език като чужд". Целта е да се популяризира 
създаденият от колектива на Департамента за езиково обучение към СУ "Св. 
Климент Охридски" сайт за електронно обучение по български език като чужд. 
Преподавателите и всички, интересуващи се от този уъркшоп, ще бъдат 
обучени как да работят с основните модули в сайта. Водещи: доц. д-р 
Светозара Халачева и д-р Мардик Андонян. 
 

18.00 часа, зала 243, Ректорат 

Публична лекция на тема: „Творческо писане“ на Уил Бъкингам, писател и 
преподавател в Университета Де Монфор, Лестър, Великобритания. 
Организатор: Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по 
класически и нови филологии. 

 

15 май, петък 

18.00 часа, 65-та аудитория, Ректорат 

Дни на Франсоаз Долто /15-16 май/. За четвърта поредна година се 
организират Дни на Франсоаз Долто в България “Майчинство и ранно детско 
развитие” с участието на френски психоаналитици и експерти от България – 
Мириам Сежер, Мари Кристин Лазник, Георги Кацаров, доц. Моника 
Богданова, доц. д-р Иван Чавдаров, д-р Анета Попиванова, Емилия Казълова. 



В 18.00 часа ще се проведе открита лекция, по време на която участниците ще 
могат да видят филм за идеите на Франсоаз Долто. Представяне на книгата “В 
зората на сетивността”. Вход свободен. Организатор: Факултет по педагогика.  

18.30 часа, Аула, Ректорат 

Фолклорен концерт на студенти от специалност „Музика“ към Факултета по 
начална и предучилищна педагогика.  

 

16 май, събота 

09.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Дни на Франсоаз Долто. Експозета на специалисти; обсъждане на конкретни 
практики и актуални въпроси в полето на майчинството и ранното детско 
развитие в работни ателиета. Темите тази година са: аутизмът и анорексията 
при бебетата, ранните взаимоотношения и първия контакт майка-бебе след 
раждането, първата грижа с акушерка в къщи, моторното развитие на 
кърмачетата, както и въпросът за психоанализата в организацията. 
Организатор: Факултет по педагогика.  

 

18 май, понеделник 

18.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Лекция на испанския поет и писател Франсиско Феррер Лерин със симултанен 
превод и рецитал на студенти от специалност „Испанска филология“ по негови 
произведения. Организатор: Катедра по испанистика и португалистика към 
ФКНФ в сътрудничество с Институт „Сервантес“ в София.  

10.00 часа, Видео-конферентна зала в блок 4, кампус „Изток“ 

Трета международна студентска онлайн конференция на тема: „Технологична 
еволюция на библиотеките и музеите“ с участието на студенти и докторанти 
от СУ, специалност „Библиотечно-информационни науки“. Организатор: 
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към 
Философския факултет съвместно с Орловский государствен институт 
искусств и културы, гр. Орел, Русия. 

 



19 май, вторник 

10.00 часа, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Ден на докторанта. Представяне и обсъждане на докторантски разработки). 
Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика и 
масова комуникация.  

14.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Публична лекция на проф. дфзн Иван Лалов на тема: „Ролята на оптиката в 
развитието на човешкото познание“. Лекцията е посветена на влиянието на 
оптиката в човешката култура през вековете и е по повод на Международната 
година на светлината и светлинните технологии. Организатор: Физически 
факултет.  

15.00 ч., Библиотека „Филологии“, Ректорат, 6 ет.   

Официално представяне на разширената Дигитална научно-изследователска 
библиотека „Зограф”, съдържаща над 470 дигитални копия на славянски 
ръкописи, съхранявани в престижни колекции в страната и чужбина. 
Осъществяването на тази инициатива става благодарение на научно-
изследователската работа на колегите от Катедра „Кирилометодиевистика” и 
на сътрудничеството на Университетската библиотека с различни български 
културни институции.  
 

 

20-22 май 

130 аудитория, Факултет по химия и фармация 

XIV-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти’ 2015. 
Организатори са Факултетът по химия и фармация на Софийския университет, 
Националният център за нови материали UNION и Хумболтовият съюз в 
България. Интернет-страница на конференцията: http://www.bg-conferences.org 

18.00 часа, Британска библиотека, Ректорат 

Публична лекция на Джон Родриге на тема: „His Deathless Trophies: Milton's 
Curious Afterlives in the 18th Century“. Организатор: Катедра „Англицистика и 
американистика“ към Факултета по класически и нови филологии.  
 

http://www.bg-conferences.org/


20-27 май 

Централно фоайе на Ректората 
Изложба, посветена на 175-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа. Организатор: Исторически факултет на СУ. 
 

 

20 май, сряда 

11.00 часа, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Ежегоден фестивал на студентската радио и телевизионна продукция. 
Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика и 
масова комуникация. 

18.00 часа, Аула, Ректорат 

„Ние, музикантите от ФНПП“ – среща-концерт на възпитаниците на Катедра 
„Музика“. Организатор:  Катедра „Музика“ към Факултета по начална и 
предучилищна педагогика на СУ. 

 

21-23 май 

Трявна  

Научен докторантски семинар. Организатор: Катедра „Връзки с 
обществеността” към Факултета по журналистика и масова комуникация.  

 

21 май, четвъртък 

9.00 часа, зала 313, Факултет по начална и предучилищна педагогика 

Трети студентски научен форум. Изнасяне на доклади, прожекция на два 
студентски филма. Докладите ще бъдат публикувани в брой четвърти на 
Електронното списание за наука, култура и изкуство на ФНПП /м. ноември 
2015 г./. Организатор: Катедра „Начална училищна педагогика“ към ФНПП. 
Научния форум е по повод 24 май. 

 



10.00 часа, Аула, Ректорат 

Честване на традиционния празник на Философския факултет. Тържествено 
връчване на дипломите на абсолвенти от бакалавърска и магистърска степен.  

13.00 часа, зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация 

Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по 
журналистика и масова комуникация. Тема на семинара: „The Exciting Field of 
Travel Writing: A Potential Dream Job for Journalists“. Гост-лектор Дан Фелнър 
от университета в Аризона, САЩ. Предвиден е превод на български език.  

17.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Лекция на проф. дмн Фридрих Луфт от Университетската болница в Берлин на 
тема: „Как незнанието движи науката“. Организатор: Катедра „Логика, етика 
и естетика“ към Философския факултет.  

18.30 часа, Къща-музей Панчо Владигеров, ул. Якубица 10, София 

Грация и Гравитация XII. Mузика, разговори за Вселената и стихове: Симона 
Генкова (пиано) и Илиян Метев (цигулка), проф. Ренада Константинова-
Антова, Райчо Русев (Райсън). Организатори са Физическият факултет и 
Факултетът по славянски филологии на СУ 
 

 

22 май, петък 

9.30 часа, Аула, Ректорат 

Церемония по удостояването на проф. Харалд Хепнер от Университета „Карл 
Франц“ (Грац, Австрия) с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на 
Софийския университет. Организатор: Исторически факултет на СУ.  
10.00 часа, Аула, Ректорат 
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от 
специалностите на Историческия факултет. 
 
15.00 часа, Клуб-ресторант „Яйцето“ 

Учредяване на Алумни клуб към Факултета по педагогика. Организира се от 
Центъра по професионално и кариерно развитие и Учебно-научна лаборатория 



по професионална и експериментална педагогика „Проф. д-р П. Нойков“ към 
ФП.  

17.00 часа, Посолство на Венецуела 

Музикално-поетична композиция „Безкрайността на червената луна – поети 
от Венецуела“. Изпълняват студенти от първи курс от специалност 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“. Превод от испански Тамара 
Такова. Организатор: Катедра „Музика“ към Факултета по начална и 
предучилищна педагогика на СУ 

17.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Представяне на новоизлезли книги на преподаватели от Катедрата по 
класическа филология: „Старогръцки митографи“ и Йосиф Флавий. 
Автобиография и Юдейски древности (I – III книги), превод от старогръцки 
език; съставител и редактор проф. Мирена Славова; “The Mediaeval Greek and 
Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou” (912 стр.), автор 
проф. Кирил Павликянов. Организатор: Катедра по класическа филология към 
Факултета по класически и нови филологии. 

 

24 май, неделя 

11.45 часа, Аула, Ректорат 

Академично тържество на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за 
отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. 

 

25 май, понеделник 

9.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Дискусионен форум: „Учителят и учителската професия“ с участието на 
представители на държавни институции в сферата на образованието – Комисия 
по образованието към Народното събрание, Министерство на образованието и 
науката, Регионален инспекторат по образованието, гр.София); директори и 
учители от базови училища на Факултета по педагогика и от други училища; 
преподаватели от СУ “Св.Климент Охридски“, участващи в подготовката на 
учители; докторанти и студенти от Факултета по педагогика. 
 



17.00 часа, Испаноезичен център, Ректорат 
 
Лекция на перуанския писател Рикардо Сумалавия на тема: "Новият 
латиноамерикански роман". Организатор: Катедра по испанистика и 
португалистика към Факултета по класически и нови филологии.  
 
17.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Представяне на книгата „Транскрипция на немски и английски собствени 
имена“ на проф. д-р Борис Парашкевов и проф. дфн Андрей Данчев. 
Организатори: Издателство „Изток - Запад“ и Факултет по класически и нови 
филологии. 

18.00 часа, Британска библиотека, Ректорат 

Представяне на романа „Загадъчната логика на сърцето“ на британската 
писателка Прия Базил и среща с авторката. Организатор: Катедра 
„Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови 
филологии съвместно с катедра „Теория на литературата“ към Факултета по 
славянски филологии. 

 

26 май, вторник  

14.00 часа, Аула, Ректорат 

Церемония по връчване на дипломите на завършилите  образователно-
квалификационната степен "доктор" на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски". 
 
18.00 часа, Заседателна зала 2, Ректорат 

Представяне на книгата „Американската драма на българска сцена: 
театърът като превод на култури“ от доц. д-р Корнелия Славова. 
Организатор: Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по 
класически и нови филологии.  

 

28-29 май 

Заседателна зала 1 и Заседателна зала 2, Ректорат  



Двудневен семинар на тема: "Съвременни тенденции в преподаването на 
унгарски език". Организатор: Катедра по класическа филология към ФКНФ.  

 

28 май, четвъртък 

18.00 часа, Театрална зала „Алма Алтер“  
 
Представяне на двуезичната стихосбирка на Хуан Антонио Берниер 
"Философията и две врабчета", издателство "Жанет 45", с участието на 
автора, Екатерина Йосифова, Марин Бодаков, Митко Новков и преводачката 
Лиляна Табакова. Организатори: Катедра по испанистика и португалистика, 
Културен център на СУ и Институт „Сервантес“ в София.  
 
Заседателна зала 1, Ректорат 
 
Двудневен семинар /28 - 29 май/ на тема: "Съвременни тенденции в 
преподаването на унгарски език". Организатор: Катедра по класическа 
филология към ФКНФ.  

10 часа - Лекции и презентации на гост-лекторите Силвия Сита (Университет 
в Печ, Унгария, автор на системата MagyarOK) и Тамаш Гьорбе (Хумболтов 
университет, Берлин, Германия, автор на концепцията и създател на Hangtár), 
с насоченост към преподавателите.  

13.00 часа - Уъркшоп за предизвикателствата при преподаването на унгарски 
език във висшите учебни заведения в ЕС (дискусия, представяне на 
материали).  

 

29 май, петък 

Зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация 

„Ден на докторанта” с обсъждане на изследвания. Организатор: Катедра 
„История и теория на журналистиката” към Факултета по журналистика и 
масова комуникация.  

Заседателна зала 2, Ректорат 
 
Двудневен семинар /28-29 май/ на тема: "Съвременни тенденции в 
преподаването на унгарски език", организиран от Катедрата по класическа 



филология на ФКНФ.  
 
10.00 часа – Лекция и презентация на гост-лекторите Силвия Сита и Тамаш 
Гьорбе, насочени към студентите. 
13.00 часа - Уъркшоп (свободна дискусия, включваща студенти и колеги от 
други специалности във ФКНФ с възможност за дискусия на английски, 
немски, френски, нидерландски). 
15.00 часа – Лекция “Проблеми на преподаването на унгарски език през очите 
на гост-лектора в специалност Унгарска филология д-р Ласло Бедеч”. 

 
 

2 юни, вторник 

Фоайето на III етаж на ФНПП 

Изложба на студентите с ръководител проф. д-р Б. Вълева и доц. д-р А. 
Цоловска от студентски практики през 2014 г. във Виена, дом „Витгенщайн“, 
и Будапеща – Български културен център. Изложбата може да бъде разгледана 
до 30 юни. Организатор: катедра „Изобразително изкуство“ към Факултета по 
начална и предучилищна педагогика.  

 


