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Основните цели на проекта: 

Представяне, 
интердисциплинарно 

изследване и популяризиране 
на значимото по обем 

творчество на Аристотел и 
Демостен. 

Насърчаване на млади учени и 
докторанти към направление 
«Философия» да представят 

изследванията си в областта на 
историята на ораторството и 

реториката. 

 
В събитието взеха участие с доклади 18 изследователи в 
различни научни области – философия, културология, 
социология, филология, богословие  
Всички те засегнаха в представянията си широка гама от 
проблеми, свързани с философията, реториката и 
комуникацията в контекста на творчеството на Аристотел и 
Демостен. Акцент беше поставен върху отношенията между 
реторика и власт в диахроничен план – дискурсивни властови 
стратегии и пропагандни методи, формиране на елитарен код 
на общуване. 
Макар бюджетът на конференцията да не предвиждаше 
издаване на сборник с доклади, на заседание на катедра 
«Реторика» от октомври 2016 г. беше взето решение за 
включване на такова издание в плана на УИ «Св. Климент 
Охридски» за 2017 г. Статиите вече се събират. 

СЕДЕМ ОТ ОБЩО ОСЕМНАДЕСЕТТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ДОКЛАДА БЯХА ПОДГОТВЕНИ ОТ МЛАДИ 
УЧЕНИ (ДО 35-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ) И ОТ ДОКТОРАНТИ. ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ТЕХНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ БЯХА В ДОСТА СФЕРИ – ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА (Д-Р МИНА ТАСЕВА-БЕНЧЕВА, 

ДОКТОР НА СТРАСБУРГСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ), КОРЕНИТЕ НА НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ У 
АРИСТОТЕЛ (АСЯ АЛЕКСИЕВА), ПОЕТИКА И РЕТОРИКА (СТАНУЛ ГРОЗЕВ), РЕТОРИКА И 

ПРОПАГАНДА (АДРИАНА ИВАНЧЕВА) И ДР. 

 Представените на конференцията доклади допринесоха както за развитието, така и за популяризирането на реториката като част от 
философията. Акцент беше поставен върху следните тематични полета: 

- История на реториката в контекста на аристотелизма – Аристотеловата реторическа теория беше представена от гледна 
точка на своите основни клонове – представяне на текстовете (доц. Д. Гичева-Гочева), диалектико-философски аспекти (проф. 
Д. Александрова, проф. И. Христов, доц. И. Колев), теория на аргументацията (доц. В. Радева), теория на стила (доц. В. Радева, 
гл. ас. Ж. Дамянова); 

- Реторика и съвременна философия (гл. ас. Ж. Дамянова, Ст. Грозев) 
- Съвременната реторика и нейните корени в Аристотеловото творчество (проф. И. Мавродиева, А. Алексиева) 
- История на реторическото образование (д-р М. Тасева-Бенчева) 
- Реторика и аристотелизъм през Средновековието (проф. Г. Каприев) 
- Реторика и литература (доц. Н. Панова, Ст. Грозев) 
- Реторика и пропаганда (проф. М. Мизов, А. Иванчева) 


