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Приоритетна научна задача:  
 
Привличането и утвърждаването на млади изследователи, вече проявили 
професионалните си умения в сферата на философската медиевистика, както и на 
студенти, тепърва започващи своята изследователска работа 

Кратко описание:  Проектът „Translatio studii. Граници и миграция на знанието в Средновековието”, 
иницииран от Катедрата по история на философията към ФФ на СУ, имаше за цел 
да представи и разгърне, най-вече посредством активната работа на младите 
учени и студентите в тяхна съвместна дейност с утвърдения експертен екип, 
параметрите, спецификите и подходите на много актуална проблемна сфера в 
полето на философската медиевистика, като се обърне специално внимание на 
особеностите, които изисква работата върху не така добре отработените 
историко-философски и културологични полета, задавани от специфичната 
позиция на знанието като ценност, която скрепя отделните географски и 
ментални области в на средновековната културна и географска карта. 

  

Събития: работен семинар, представящ и обсъждащ резултатите в рамките на Лятната 
школа по философска медиевистика, традиционно провеждаща се в гр. Елена 

  

Докладите: 
Програмата на семинара включи общо 15 доклада, от които на преподаватели 5, 
докторанти 1 и бакалаври 9. Докладите бяха строго специализирани, всички 
отговарящи на международните академични изисквания за изработка и 
представяне на доклад. Докладите, изготвени от бакалаврите, бяха предварително 
обсъждани с научния ръководител на проекта и останалите преподаватели, част 
от научния екип на проекта, тъй като една от основните задачи на работата по 
този проект е да се подпомогнат младите учени и студентите не само в научната 
си подготовка на ниво бакалавър, но и с оглед бъдещото им кариерно развитие и 
придобиването на умения, нужни за работа в международен научен контекст.  

 
 

Участници: 
Участниците от СУ по проекта наброяваха общо 21 човека, сред които 6 
преподаватели, 1 докторант и 14 студента от бакалавърска степен специалност 
Философия и Културология. 

 
 

Резултати: 
Както е предвидено в плана на проекта, резултатите и най-завършените текстове 
ще бъдат публикувани най-късно през юни 2017 г. в свитък XXIII на 
специализираното научно списание Архив за средновековна философия и култура, 
също така в специализираното онлайн рецензирано списание PHILOSOPHIA-BG 
[ philosophia-bg.com ] и специализираното списание за хуманитаристика 
„Християнство и култура“. Докладът на Гергана Динева следва да бъде подглава в 
хабилитационен труд, предвиден да излезе 2017 г в Издателството на СУ „Св. 
Климент Охридски“ под заглавие „Раждането на персоналността“.  

http://phls.uni-sofia.bg/ Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
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