
КЛИМЕНТОВИ ДНИ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

2016 г. 

 

ПРОГРАМА 

 

26 ОКТОМВРИ 

 

19.00 ч. – Галерия „Алма матер“ 

Откриване на авторска изложба на Виолета Гривишка „Моята Испания“. 

Експозицията е в рамките на честването на 55-годишнината от създаването на 

Катедра „Испанистика и португалистика“ към Факултета по класически и 

нови филологии. Организира се от Катедра „Испанистика и португалистика“ 

съвместно със Съюза на българските художници. 

 

28 ОКТОМВРИ  

 

12.00 ч. – Център за източни езици и култури, каб. 111 

Кръгла маса по случай 80-годишнината на българския османист доц. Мария 

Михайлова-Мръвкарова: "Един мъртъв език в основата на една жива наука". 

Събитието се организира от Катедра „Тюркология и алтаистика“ към 

Факултета по класически и нови филологии.  

 

1 НОЕМВРИ 

 

10.00 ч. – Централно фоайе на НДК 

Откриване на интерактивната изложба „Искони бѣ слово”. 

Събитието е организирано от Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ и Националния дворец на културата.  

Изложбата може да бъде разгледана до 18 ноември 2016 г.  

 

10.15 ч. – НДК, Зала 7, ет. 5 

Кръгла маса на тема „Бъдещето на българския език“.  

Събитието е организирано от Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ и Националния дворец на културата. 

 

2 НОЕМВРИ  

 

11.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 

Семинар със специалното участие на гост-лектори от Аржентина д-р Ана 



Паканини и д-р Ана Принсипи, които ще представят сертификата за владеене 

на испански език CELU и ще проведат семинар по проблемите от оценяване 

на устния изпит за CELU с цел за превръщането на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ в изпитен център за CELU. 

Събитието се организира от Катедра „Испанистика и португалистика“ към 

Факултета по класически и нови филологии.  

 

8 НОЕМВРИ  

 

17.00 ч. - Централно фоайе, Ректорат 

Изложба „Св. Климент Охридски – ученик и учител“, подготвена от Центъра 

за славяно-византийски проучвания „Проф. Дуйчев“.  

Изложбата вече беше представена в Милано и Рим през май-юни 2016 г. и в 

Ботаническата градина на Университета в Балчик. 

 

 

18.00 ч. – ауд. 243, Ректорат 

Сбирка на Постоянния семинар по Превод към Факултета по класически и 

нови филологии на тема: "В търсене на качествен машинен превод". 

Лектори: Проф. д-р Петя Осенова, Факултет по славянски филологии на 

Софийския университет; доц. д-р Кирил Симов, БАН, Институт по 

информационни и комуникационни технологии.  

Организатор на събитието е Катедра „Германистика и скандинавистика“ към 

Факултета по класически и нови филологии, съвместно с Факултета по 

славянски филологии и Института по информационни и комуникационни 

технологии към Българската академия на науките. 

 

 

 9 НОЕМВРИ  

 

16.00 ч. – Музей по Минералогия (V етаж, Южно крило на Ректората). 

Фотоконкурс "Геоложка приказка за магията на Родопите" и изложба 

"Минералите на Сакар" на колекционера Николай Господинов. Събитието се 

организира от Геолого-географския факултет 

 

11 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – 272-ра аудитория, Ректорат 

Международна научно-приложна конференция на тема: 

„Предизвикателствата пред финансовото управление и контрол на средствата 



от Европейския съюз“. Събитието се организира от Юридическия факултет. 

 

9.00 ч. - Ректорат 
Осма международна научна конференция на тема: „Съвременни тенденции на 

физическото възпитание и спорта“. Събитието се организира от 

Департамента по спорт.  

 

12 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Конферентна зала 

Международна научна и бизнес конференция на тема: "Устойчиво регионално 

развитие в България". Събитието се организира от Геолого-географския 

факултет и Стопанския факултет.  

 

13 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Конферентна зала 

Международна научна и бизнес конференция на тема: "Устойчиво регионално 

развитие в България". Събитието се организира от Геолого-географския 

факултет и Стопанския факултет. 

 

14 НОЕМВРИ  

 

09.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 

Научни четения в памет на проф. Венелин Ганев и проф. Никола Долапчиев. 

Събитието се организира от Юридическия факултет.  

 

17.00 ч. – Аула, Ректорат 

Отбелязване на 150-годишнината на българския историк Васил Николов 

Златарски (1866-1935). Организатори на събитието са Музеят на Софийския 

университет, Архивът на Българската академия на науките и Историческият 

факултет.  

 

18.00 ч. – Исторически факултет 
Изложба, посветена на Васил Златарски. Събитието се организира от 

Историческия факултет, Архива на Българската академия на науките и Музея 

на Софийския университет.  

 

15 НОЕМВРИ  

 



17.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 

Представяне на сборник в чест на 70-тия рожден ден на доц. д-р Нина 

Шуманова. Събитието се организира от Катедра „Библиотекознание, научна 

информация и културна политика“ към Философския факултет. 

 

16 НОЕМВРИ  

 

09.00 ч. - Ректорат. 

Студентска олимпиада под надслов "Грамотните СУбекти". Събитието се 

организира от студентите на Юридическия факултет със съдействието на 

Студентския съвет на Университета.  

 

 

16.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 

Творческа среща с поетесата Тоня Борисова на тема „Път от светлина в 

безкрая“, с участието на студенти от Факултета по начална и предучилищна 

педагогика. Събитието се организира от ФНПП.  

 

17.30 ч. – Заседателна зала 1, Ректорат 

Премиера на книгата "Фалшификати на антични и средновековни монети" на 

Иля Прокопов. Събитието се организира от Университетското издателство 

„Св. Климент Охридски“. 

 

18.00 ч. - Аудитория № 8, Богословски факултет 

Представяне книгите на проф. д-р Иван Христов „Византийското 

богословие през XIV век ( Дискурсът за Божествените енергии)“ и на доц. 

д-р Любомир Тенекеджиев „Православното учение за светите икони“. 

Събитието е организирано от Богословския факултет.  

 

18.00 ч. - Библиотечно-информационен център по британистика и 

американистика, Ректорат, Централно крило, ет. 5. 

Представяне на стихосбирката на проф. Александър Шурбанов  

„Предслънце“ (Foresun) на английски и български език. Книгата ще 

представи д-р Любомир Терзиев. Събитието се организира от Катедра 

„Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови 

филологии“ съвместно с издателство „Скалино“.  

 

17 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Биологически факултет 



Младежка научна конференция “Климентови дни”. Събитието се организира 

от Биологическия факултет, Фонд научни изследвания на Университета, 

Научно изследователски сектор при Софийския университет, 

Университетските ботанически градини, Съюза на учените в България (СУБ) 

– секция биофизика, биохимия и молекулярна биология, Студентския клуб 

СКОРЕЦ. 

 

9.30 ч. – Аула, Ректорат 
Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. 

Събитието се организира от Факултета по славянски филологии.  

 

 

18 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Биологически факултет 

Младежка научна конференция “Климентови дни”. Събитието се организира 

от Биологическия факултет, Фонд научни изследвания на Университета, 

Научно изследователски сектор при Софийския университет, 

Университетските ботанически градини, Съюза на учените в България (СУБ) 

– секция биофизика, биохимия и молекулярна биология, Студентския клуб 

СКОРЕЦ. 

 

9.30 ч. – Аула, Ректорат 

Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. 

Събитието се организира от Факултета по славянски филологии.  

 

10.00 ч. – Аула, Биологически факултет  

Кръгла маса "Кариерно развитие" - традиционна среща на студентите и 

докторантите от Биологическия факултет с потребители на кадри. Събитието 

се провежда в рамките на Младежката научна конференция „Климентови 

дни“ и се организира от Биологическия факултет. 

 

10.00 ч. – Факултет по начална и предучилищна педагогика 

„Есенни докторантски четения 2016“. Събитието се организира от Факултета 

по начална и предучилищна педагогика.  

 

11.30 ч. – Фоайе на Биологическия факултет 

БИОФЕСТ - мероприятието ще се проведе под формата на образователни 

щандове, представящи необятността на биологията и е предназначено за 

популяризиране на висшето образование в областта на биологическите науки 



и биотехнологиите и е част от съпътстващите прояви на младежката научна 

конференция „Климентови дни“, организирана от Биологическия факултет. 

 

19 НОЕМВРИ  

 

9.30 ч. – Аула, Ректорат 
Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. 

Събитието се организира от Факултета по славянски филологии.  

 

10.00 – Факултет по начална и предучилищна педагогика 

„Есенни докторантски четения 2016“. Събитието се организира от Факултета 

по начална и предучилищна педагогика.  

 

17.00 ч. – Параклис „Св. Климент Охридски“, Богословски факултет 

Слово за Рождество Христово.  

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев.  

 

20 НОЕМВРИ  

 

9.30 ч. – Аула, Ректорат 
Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. 

Събитието се организира от Факултета по славянски филологии.  

 

17.00 ч. – Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 

Слово за Богородица. 

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев. 

 

21 НОЕМВРИ  

 

09.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 
Международна научна конференция на тема „Право и социална политика“. 

Събитието се организира от Юридическия факултет.  

 

12.00 ч. – Зала 62 във Факултета по журналистика и масова 

комуникация   

Семинар на Катедра „Радио и телевизия” на тема „Филмовите предложения 

по телевизиите у нас в периода 2010 – 2015 г.” с участието на трима 

докторанти на катедрата. Екипът представя резултатите от научно изследване 



по проект на НИС към Софийския университет N145/2016 г. 

Организатор на събитието е Катедра „Радио и телевизия” на Факултета по 

журналистика и масова комуникация. 

 

14.00 ч. – Аула, Ректорат 

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите на Богословския 

факултет, випуск 2016 г. 

 

 

 

17.00 ч. – Парните котли в Ректората 

Слово за Лазар. 

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев. 

 

22 НОЕМВРИ  

 

09.00 ч. – Конферентна зала, Ректорат 
Международна научна конференция на тема „Право и социална политика“. 

Събитието се организира от Юридическия факултет.  

 

10.00 ч. - Аудитория № 8, Богословски факултет 

Кръгла маса на тема: „Просветителска и мисионерска дейност на св. Климент 

Охридски”. Събитието се организира от Богословския факултет.  

 

11.00 ч. – Аула, Ректорат 
Тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри 

от Факултета по педагогика през учебната 2015/2016г. Събитието се 

организира от Факултета по педагогика. 

 

12.00 ч. – 243-та аудитория, Ректорат 

Лекция на проф. Ерика Шийн от Университета в Йорк на тема "An American 

Hamlet in Elsinore". Събитието се организира от Катедра „Англицистика и 

американистика“ към Факултета по класически и нови филологии.  

 

14.00 ч. – 272-ра аудитория, Ректорат 

22 ноември – Ден на българската адвокатура. По време на събитието ще 

бъдат представени книгата „Адвокати, управление, политика“ на проф. 

Милко Палангурски и едноименния филм на режисьора Константин Чакъров.  



Събитието се организира от Юридическия факултет, Висшия адвокатски 

съвет и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.  

 

14.00 ч. – Фоайе на Биологическия факултет 

Фотоизложба на тема „Жива вода“. Изложбата е с образователна цел и може 

да бъде разгледана до 25 ноември. Събитието се организира от Катедра 

„Обща и приложна хидробиология“ към Биологическия факултет.  

 

15.00 ч. – Аула, Ректорат 

Тържествено връчване на дипломите на завършилите образователна и научна 

степен "доктор" на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 

15.30 ч. – Заседателна зала 2, Ректорат 

Научна конференция на Българската социологическа асоциация на тема: 

„Време и знаци”: социологията през погледа на поколенията“. Събитието се 

организира съвместно с Катедра „Социология“ към Философския факултет.  

 

 

17.00 ч. - Зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация   

Публична лекция на доц. д-р Светлана Божилова "Обществената телевизия в 

България - състояние и перспективи" и представяне на книгата й 

„Телевизионни системи и аудиовизуална индустрия (Европейски политики)”. 

Събитието се организира от Катедра „Радио и телевизия” на Факултета по 

журналистика и масова комуникация. 

 

17.00 ч. – Биологически факултет 
Слово за Възкресението. 

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев. 

 

23 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Заседателна зала 1, Ректорат 

Кръгла маса в чест на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн, на тема: 

„Предизвикателства пред съвременното възпитание“. Организатор на 

събитието е Факултетът по педагогика. 

 

10.00 ч. - Аудитория № 8, Богословски факултет 

Традиционни годишни „Докторантски четения”. Организатор е 

Богословският факултет. 



 

17.00 ч. – Музей на Софийския университет 

Слово за Светите тайни и Светото причастие.  

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев. 

 

17.15 ч. - Библиотечно-информационен център по британистика и 

американистика, Ректорат, Централно крило, ет.5 

Лекция на проф. Шон Хоумър, Американски университет в България, на тема 

"The Founding Trauma of National Identity in the Films of Milcho Manchevski". 

Събитието се организира от Катедрата „Англицистика и американистика“ 

към Факултета по класически и нови филологии съвместно с Факултета по 

славянски филологии.  

 

18.00 ч. – Яйцето  
Спортист на годината. Събитието се организира от Департамента по спорт.  

 

24 НОЕМВРИ  

09.00 ч. - Зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация 

"Ден на докторанта" на Катедра "История и теория на журналистиката". 

Представят се и се обсъждат изследвания с възможност за подпомагане и 

креативно стимулиране от експертен съвет. Катедра „История и теория на 

журналистиката” към ФЖМК традиционно провежда два пъти годишно този 

научен форум: в Майските дни на културата и в Климентовите дни на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

Събитието се организира от Катедра "История и теория на журналистиката" 

към Факултета по журналистика и масова комуникация.  

 

09.00 ч. -130-та аудитория, Факултет по химия и фармация 

Научна сесия, посветена на Патронния празник на Университета. 

Традиционна Вечер на химията. Събитията се организират от Факултета по 

химия и фармация. 

 

10.00 ч. – Аула, Ректорат 

Семинар „Младежко предприемачество през програмен период 2014-2020“. 

Събитието се организира от Катедра "Регионална и политическа география" към 

Геолого-географския факултет съвместно с Българската асоциация на консултантите по 

европейски проекти и Института за териториални иновации и сътрудничество. 
 

11.00 ч. – Аула, Богословски факултет 



Научна лекция на тема: „Съвременната новозаветна библеистика и 

православното богословие”. Лектор - проф. дбн Емил Трайчев Стоянов. 

Събитието се организира от Богословския факултет.  

 

15.00 ч. – Фоайето на Университетската библиотека 

Откриване на изложбата „Българска прослава на св. Климент Охридски 916-

2016 г.“ Изложбата е посветена на приноса на българските учени в 

изследването на делото на св. Климент и честването на светителя като патрон 

на Софийския университет. Събитието се организира от Университетската 

библиотека „Св. Климент Охридски“. 

 

17.00 ч. – 45-та аудитория, Ректорат 

Представяне на книгата „Михаил Герасков – поглед назад към един достойно 

изживян живот. Автобиография“. Събитието се организира от Факултета по 

педагогика. 

 

17.00 ч. – Фоайе пред Аулата, Ректорат 

Слово за Светата Троица и Сътворението. 

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев. 

 

18.30 ч. – Литературен клуб „Перото“  

Представяне на сборника „Агиославика. Проблеми и подходи в изследването 

на Станиславовия чети-миней: доклади от едноименната конференция - 21 

май 2013 г.“ Събитието се организира от Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ и Националния дворец на културата.  

 

19.00 ч. – Аула, Ректорат 

„Църковно-славянски песнопения: концерт на оперния певец Пламен 

Папазиков в съпровод на хор при столичния храм "Св.Параскева" - 

организиран от Асоциацията за развитие на университетското класическо 

образование (АРУКО) и Катедрата по класическа филология към Факултета 

по класически и нови филологии.  

 

18.30 ч. - Университетски театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

Честване на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев от Философския 

Факултет на Софийския университет. Основни лектори ще бъдат проф. д.ф.н. 

Георги Каприев, проф. д.ф.н. Божидар Кунчев и Николай Трейман. 

Организатор на събитието е проф. д.ф.н. Георги Каприев, Философски 

факултет.  

http://press-su.com/katalog-na-izdaniyata/knigi/991-agioslavika-problemi-i-podhodi-v-izsledvaneto-na-stanislavoviya-cheti-minej-dokladi-ot-ednoimennata-konferentziya-21-maj-2013-g.html
http://press-su.com/katalog-na-izdaniyata/knigi/991-agioslavika-problemi-i-podhodi-v-izsledvaneto-na-stanislavoviya-cheti-minej-dokladi-ot-ednoimennata-konferentziya-21-maj-2013-g.html
http://press-su.com/katalog-na-izdaniyata/knigi/991-agioslavika-problemi-i-podhodi-v-izsledvaneto-na-stanislavoviya-cheti-minej-dokladi-ot-ednoimennata-konferentziya-21-maj-2013-g.html


 

15.00 ч. – Фоайето на Университетската библиотека 

Откриване на изложбата „Българска прослава на св. Климент Охридски 1916-

2016 г.“ Изложбата е посветена на приноса на българските учени в 

изследването на делото на св. Климент и честването на светителя като патрон 

на Софийския университет. Събитието се организира от Университетската 

библиотека „Св. Климент Охридски“. 

 

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 свети Климент Охридски.  

 

9.00 ч. - Ректорат, Северно крило, зали 243 и 241. Библиотечно-

информационен център по британистика и американистика, Централно 

крило, ет. 5 

Международна конференция "New Paradigms in English Studies". Събитието 

се организира от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета 

по класически и нови филологии.  

 

10.30 ч. – Аула, Ректорат 

Академично тържество, посветено на 1100-годишнината от успението на св. 

Климент Охридски.  

 

11.30 ч. – БАН 

Международна научна конференция, организирана от Софийския 

университет и Българската академия на науките в рамките на националното 

честване на 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски.  

 

17.00 ч. – Заседателна зала 1, Ректорат 
Представяне на книгата „Песни за Климент“, посветена на 1100-годишнината 

от успението на св. Климент Охридски. Книгата е подготвена от проф. дфн 

Искра Христова-Шомова, гл. ас. д-р Венета Савова и доц. д-р Петко Петков. 

Отпечатана е в Университетското издателство. Събитието се организира от 

Факултета по славянски филологии. 

 

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

Богословския факултет 



Вечерня и традиционна Светоклиментова вечер със студенти и 

преподаватели. Организатор на събитията е Богословският факултет.  

 

18.30 ч. – Аула, Ректорат 

Концерт на преподаватели и студенти от специалност „Музика“. 

Събитието се организира от Катедра „Музика“ към Факултета по начална и 

предучилищна педагогика.  

 

26 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Ректорат 

Международна научна конференция, организирана от Софийския 

университет и Българската академия на науките в рамките на националното 

честване на 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски. 

 

9.00 ч. - Ректорат, Северно крило, зали 243 и 241. Библиотечно-

информационен център по британистика и американистика, Централно 

крило, ет. 5 

Международна конференция "New Paradigms in English Studies". Събитието 

се организира от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета 

по класически и нови филологии.  

 

17.00 ч. – Университетски театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

Живот и слово праведного Климента. 

Организатор на събитието е Университетският театър-лаборатория „Алма 

Алтер“, режисьор Николай Георгиев. 

 

27 НОЕМВРИ  

 

9.00 ч. – Ректорат 

Международна научна конференция, организирана от Софийския 

университет и Българската академия на науките в рамките на националното 

честване на 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски. 

 

 

9.00 ч. - Ректорат, Северно крило, зали 243 и 241. Библиотечно-

информационен център по британистика и американистика, Централно 

крило, ет. 5 

Международна конференция "New Paradigms in English Studies". Събитието 

се организира от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета 



по класически и нови филологии.  

 

28 НОЕМВРИ  

 

09.00 ч.- Заседателна зала 2, Ректорат 

Традиционни Климентови четения за млади изследователи. Организатор е 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии.  

 

9.30 ч. Ректорат 
Конференция „Предизвикателството на Аристотел“.  

Форумът е съвместна инициатива на Философския факултет, Факултета по 

славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.  

 

16.00 ч. – Физически факултет 

Открита лекция на акад. проф. дбн Борис Тенчов на тема: „Нанотехнологии в 

медицината - нови методи за диагностика и терапия“. Лекцията е 

предназначена за широка аудитория: студенти, преподаватели, учители и 

хора, интересуващи се от наука и история на науката и е част от цикъла 

популярни лекции „Физичните открития и идеи, които формираха 

обществото на XXI век“.  

 

16.45 ч. – Физически факултет 

Открита лекция на доц. д-р Веселин Дончев на тема: „Как от екзотика 

попупроводниците завладяха ежедневието ни“. Лекцията е предназначена за 

широка аудитория: студенти, преподаватели, учители и хора, интересуващи се 

от наука и история на науката и е част от цикъла популярни лекции 

„Физичните открития и идеи, които формираха обществото на XXI век“.  

 

17.30 ч. - Физически факултет 

Открита лекция на проф. дфн Веселин Страшилов на тема: „Звукът - от 

древността до съвременните технологии“. Лекцията е предназначена за 

широка аудитория: студенти, преподаватели, учители и хора, интересуващи се 

от наука и история на науката и е част от цикъла популярни лекции 

„Физичните открития и идеи, които формираха обществото на XXI век“.  

 

29 НОЕМВРИ  

 

9.30 ч. Ректорат 
Конференция „Предизвикателството на Аристотел“.  

Форумът е съвместна инициатива на Философския факултет, Факултета по 



славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.  

 

16.00 ч. - Физически факултет 

Открита лекция на проф. дфн Евгения Вълчева на тема: „Можем ли да си 

светим без да се отопляваме“. Лекцията е предназначена за широка 

аудитория: студенти, преподаватели, учители и хора, интересуващи се от 

наука и история на науката и е част от цикъла популярни лекции „Физичните 

открития и идеи, които формираха обществото на XXI век“. 

 

16.45 ч. - Физически факултет 

Открита лекция на доц. д-р Ж. Кисьовски на тема: „Как четири уравнения 

промениха начина, по който общуваме“. Лекцията е предназначена за широка 

аудитория: студенти, преподаватели, учители и хора, интересуващи се от 

наука и история на науката и е част от цикъла популярни лекции „Физичните 

открития и идеи, които формираха обществото на XXI век“. 

 

17.30 ч. - Физически факултет 

Открита лекция на доц. д-р Миглена Николаева-Димитрова на тема: „Чиста 

енергия от Слънцето“. Лекцията е предназначена за широка аудитория: 

студенти, преподаватели, учители и хора, интересуващи се от наука и история 

на науката и е част от цикъла популярни лекции „Физичните открития и идеи, 

които формираха обществото на XXI век“. 

 

30 НОЕМВРИ  

 

9.30 ч. - Ректорат 
Конференция „Предизвикателството на Аристотел“.  

Форумът е съвместна инициатива на Философския факултет, Факултета по 

славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.  

 

 

18.30 ч. – Зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация 
Представяне на книгата на доц. д-р Мария Нейкова „Монолог или диалог? 

Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии“. Събитието се организира от 

Катедра „История и теория на журналистиката” към Факултета по журналистика и масова 

комуникация. 

 

1 ДЕКЕМВРИ 

 

9.00 ч. – Заседателна зала 1, Ректорат  



Втори Университетски симпозиум на тема „Развитие на социалната 

педагогика в България“, посветен на 25-годишнината от създаването на 

специалност „Социална педагогика“ в България и 20 години от създаването 

на катедра „Социална педагогика и социално дело“ в Софийския университет. 

Събитието се организира от Факултета по начална и предучилищна 

педагогика.  

 

9.00 ч.- Заседателна зала 2, Ректорат 

Юбилейна сесия в чест на проф. дфн Емилия Стайчева на тема: „Присъствие 

на немскоезичната литература в българския културен контекст“. Организатор 

на събитието е Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по 

класически  и нови филологии.  

 

5 ДЕКЕМВРИ  

 

18.00 ч. – Централно фоайе, Ректорат 

Тerra Australis Incognita (Непознатата Южна земя) – Изложба от географски 

карти, изобразяващи Антарктида от древността до днес, също така и 

съвременни карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, 

сателитни изображения, карти на ледената и подледена повърхност на 

континента, карти на различните изследователски бази и т.н. 

Събитието се организира от Българския Антарктически съюз.  

 

 


