
КЛИМЕНТОВИ ДНИ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – 2015 г. 

ПРОГРАМА 

 

17 НОЕМВРИ  

18.00 ч. – Заседателна зала 2, Ректорат  

 

Публична лекция на доц. д-р Александра Багашева на тема „Да сложим ръка 

на образността в езика“. Събитието се организира от Катедра „Англицистика 

и американистика“ на Факултета по класически и нови филологии.  

 

18 НОЕМВРИ  

18.30 ч. – Централно фоайе, Ректорат  

Откриване на изложба на художници анималисти „Голямото завръщане“. 

Събитието се организира от Биологическия факултет на СУ. 

 

19 НОЕМВРИ  

08.30 ч. – Биологически факултет  

„Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно 

значими видове“. Събитието се организира от Биологическия факултет на 

СУ. Съпътстващо събитие:  Младежка научна конференция „Климентови 

дни“ – 2015, от 19 до 20 ноември 2015 г.  

16. 00 ч. – Зала А315, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5  

„Алхазен и средновековната оптика“ (1050 години от рождението на 

арабския физик и астроном Алхазен (Alhazen, Ибн ал Хайтам). Лектор: гл.ас 

д-р Ева Божурова. Събитието се организира от Факултета по физика на СУ и 



е част от цикъл лекции „Да бъде светлина“, посветен на Международната 

година на светлината и светлинните технологии.  

16.30 ч. – Зала А315, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5 

„Френел и вълновата оптика“ (200 г. от публикуването на Premier Mémoire 

sur la Diffraction de la Lumière от Френел). Лектор: проф. дфн. Веселин 

Страшилов. Събитието се организира от Факултета по физика на СУ и е част 

от цикъл лекции „Да бъде светлина“, посветен на Международната година на 

светлината и светлинните технологии. 

17.00 ч. – Зала А315, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5 

„Максуел и първото “велико обединение” във физиката“ (150 години от 

публикуването на Dynamical Theory of the Electromagnetic Field от Дж. 

Максуел). Лектор: проф. дфн Иван Лалов. Събитието се организира от 

Факултета по физика на СУ и е част от цикъл лекции „Да бъде светлина“, 

посветен на Международната година на светлината и светлинните 

технологии. 

17.00 ч. – Библиотека „Филологии“ 

Премиера на “Антология на новата полска литература”, представена от проф. 

Копчински. Събитието се организира от Университетската библиотека 

съвместно с Университетския театър и Полския културен център. 

18.30 ч. – Заседателна зала 2, Ректорат 

Представяне на книгата „Адам Бийд“ от Джордж Елиът в превод от проф. 

Весела Кацарова. Събитието се организира от Катедра „Англицистика и 

американистика“ на Факултета по класически и нови филологии.  

 

20 НОЕМВРИ  

8:45 ч. – Аула, Ректорат 

Международна конференция на Катедра „Романистика“ към Факултета по 

класически и нови филологии на СУ. Докладите са обединени в две секции. 

Езиковедската секция е на тема „Норми и граматикализация: случаят на 



романските езици“. Литературоведската секция е на тема „Норми и 

нарушения в романските литератури“. Конференцията ще продължи и на 21 

ноември 2015 г. в Конферентната зала, Ректорат. 

 

23 НОЕМВРИ  

9.00 ч. – Заседателна зала 1, Ректорат  

16-та Интердисциплинарна конференция за млади изследователи 

"Климентови четения". Събитието е организирано от Катедрата по 

кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на 

Софийския университет. 

13.00 ч. – Аула, Ректорат 

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите на Богословския 

факултет, випуск 2015 г. 

16.00 ч. - Зала А315, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5 

„100 години Обща теория на относителността“ (100 години от публикуването 

на Einstein field equations). Лектор: проф. дфн Стойчо Язаджиев. Събитието 

се организира от Факултета по физика на СУ и е част от цикъл лекции „Да 

бъде светлина“, посветен на Международната година на светлината и 

светлинните технологии. 

16.30 ч. - Зала А315, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5 

„Реликтовото лъчение и неговото място в космологията на XX и XXI век“ (50 

години от откриването на реликтовото лъчене). Лектор: гл.ас. д-р Владимир 

Божилов. Събитието се организира от Факултета по физика на СУ и е част от 

цикъл лекции „Да бъде светлина“, посветен на Международната година на 

светлината и светлинните технологии. 

 

17.30 ч. – Студентска читалня на УБ, 17.30 ч. 

Представяне на книгата на проф. Ана-Мария Тотоманова и доц. Иван 

Христов „Речник – индекс на словоформите в Бориловия Синодик“. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_field_equations


Организира се от Богословския факултет съвместно с Факултета по 

славянски филологии и УБ. 

 

Галерия „Алма матер“, Ректорат 

Самостоятелна изложба – живопис и рисунки на проф. д-р Бисера Вълева. 

Събитието се организира от Факултета по начална и предучилищна 

педагогика. Изложбата може да бъде разгледана до 4 декември 2015 г. 

 

24 НОЕМВРИ 

Централно фоайе на Ректората 

Изложба живопис и графика „Еко Антарктида“, посветена на патронния 

празник на СУ „Св. Климент Охридски“ и Българската полярна база „Св. 

Климент Охридски“. Изложбата може да бъде разгледана до 30 ноември 2015 

г. Събитието се организира от Центъра за полярни изследвания към 

Софийския университет. 

12.30 ч. – Аудитория 241, Ректорат 

Лекция в рамките на дейността на българския клон на Дружеството за немски 

език на тема: „Следи от германската митология в немския език“. Лектор - 

проф. Георг Шупенер от университета в Лайпциг. Събитието се организира 

от Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по класически 

и нови филологии на СУ. 

 

14.00 ч. – Аудитория № 8, Богословски факултет 

Традиционни годишни докторантски четения.  

18.00 ч. –Заседателна зала 2, Ректорат  

Представяне на романа на гл. ас. д-р Aнгел Игов „Кротките“. Събитието се 

организира от Катедра „Англицистика и американистика“ на Факултета по 

класически и нови филологии.  

 



25 НОЕМВРИ  

8.00 ч. – Академичен параклис „Св. Климент Охридски” на 

Богословския факултет 

Празнична утреня и божествена св. Литургия и традиционно празнично 

Литийно шествие до паметника на св. Климент Охридски.  

11.00 ч. – Аула, Ректорат 

Академично тържество по повод патронния празник на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски” 

17.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски” на Богословския 

факултет и аудитория 5 

Вечерня и традиционна Светоклиментова вечер със студенти и 

преподаватели.  

 

19.00 ч. – кино „Влайкова“ 

Пърформанс вечер на настоящи и бивши студенти от специалност 

„Изобразително изкуство“ към Факултета по начална и предучилищна 

педагогика, съвместно с проф. д-р Орлин Дворянов и „Изкуство в действие“.  

 

26 НОЕМВРИ 

9.00 ч. - Аула 

Връчване на дипломите на абсолвентите от Факултета по педагогика.  

17.00 ч. – Централно фоайе на Университетската библиотека 

Юбилейна изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на 

Михаил Лермонтов. Събитието се организира от Университетската 

библиотека съвместно с Всерусийска държавна библиотека за чуждестранна 

литература - Москва.  



18.00 ч. – Заседателна зала 2, Ректорат  

Публична лекция на доц. д-р Мария Пипева „Книгите с картинки като 

междупоколенческа литература“. Събитието се организира от Катедра 

„Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови 

филологии.  

 

 

27 НОЕМВРИ 

9.45 ч. – Зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Ден на докторанта с представяне и обсъждане на изследвания на 

докторантите. Събитието се организира от Катедра „История и теория на 

журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация на 

СУ.  

 

28 НОЕМВРИ 

13.00 ч. - Аудитория 243, Ректорат 

Публична лекция на проф. д-р Корнелия Славова на тема „Politics versus 

Poetics? American Drama on the Bulgarian Stage (1945-1989)“. Събитието се 

организира от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по 

класически и нови филологии.  

 

17.00 ч. - Университетски театър-лаборатория @лма  @лтер, Ректорат 

Премиера на документалния филм  भारत – एक अनभुव („Да преживееш 

Индия“), създаден от преподаватели и студенти в специалност „Индология“ с 

финансовата подкрепа на Посолството на Република Индия в София и на 

Индийския съвет за културни връзки, Делхи. Събитието се организира от 

Катедра „Класически изток“ към Факултета по класически и нови филологии 

на СУ.  

 



3 ДЕКЕМВРИ  

14.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 

Дискусионен форум на тема: „Подготовка на докторанти по социална 

работа“. Събитието се организира от Факултета по педагогика.  

15.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 

Докторантски дебюти. Събитието се организира от Факултета по педагогика.  

17.30 ч. – Заседателна зала 1, Ректорат  

Първа сбирка на Постоянен семинар по превод към Факултета по класически 

и нови филологии на тема: Нови функционалности на сайта „Многоезична 

терминологична банка с текстови корпуси“ и модели на дипломни работи, 

които създават и използват дигитални ресурси.  

Презентатори: доц. д-р Цветомира Пашова, заместник-декан на ФКНФ по 

проектната дейност, и доц. д-р Ренета Килева. 

 

 


