
КЛИМЕНТОВИ ДНИ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – 2018 г.  

 
ПРОГРАМА 

 
1 НОЕМВРИ  
 
Копривщица 
Отбелязване на 75 години от кончината на проф. архим. д-р Евтимий 
Сапунджиев. Заупокойна Литургия, панахида и научна конференция 
на тема: „Архимандрит проф. д-р Евтимий (Сапунджиев) – живот, 
църковна и академична дейност (1884-1943)“.  
Организатор: Катедра „Историческо и систематическо богословие” 
на Богословския факултет.  
 
2 НОЕМВРИ 
 
10.00 ч. Аула, Ректорат 
Научна конференция „100 години Българско географско дружество“. 
Събитието продължава до 4 ноември.  
Организатор: Геолого-географски факултет 
 
4 НОЕМВРИ  
 
12.00 ч. Музей „Земята и хората“ 
Международна научно-практическа конференция "Неформалното 
образование пред предизвикателствата на 21 век", посветена на 10-
тата годишнина от създаването на специалност „Неформално 
образование“. Конференцията продължава до 6 ноември 2018 г.  
Организатор: Факултет по педагогика 
 
5 НОЕМВРИ  
 
18.00 ч. Централно фоайе, Ректорат 



Фотографска изложба, „Антарктида – поглед от другата страна”. 
Изложбата се състои от 20 снимки-пана, изобразяващи живота и 
работата на Българската полярна база „Св. Климент Охридски” на 
о-в Ливингстън. Ще бъдат показани и уникални скални образци и 
вкаменелости от Антарктида, събрани от геолозите от Софийския 
университет гл. ас. Дочо Дочев и д-р Стефан Велев. Изложбата 
може да бъде разгледана до 14 ноември 2018 г.  
Организатор: Национален център за полярни изследвания 
 
7 НОЕМВРИ 
 
11.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски“, 
Богословски факултет 
В памет на Негово Високопреосвещенство Борис Неврокопски. 
(1888-1948) панахида, отслужена от Негово Високопреосвещенство 
Неврокопския митрополит Серафим в съслужение с храмовото 
духовенство. 
Организатор: Богословски факултет 
 
11.30 ч., Богословски факултет, ет. 3, зала 8 
Среща–разговор по повод 60 години от убийството и 130 години от 
рождението на дядо Борис. 
Организатор: Катедра „Историческо и систематическо богословие”, 
Богословски факултет 
 
8 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч., Биологически факултет  

Международна научна конференция Климентови дни 2018. Конференцията 
ще продължи и на 9 ноември 2018 г. Тематичните направления са: 
Биоразнообразие и биологично образование, Молекулярна биология и 
биотехнологии, Екология и устойчиво развитие.  

Организатори са Биологическият факултет на Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”, Фонд „Научни изследвания“ на Софийския 



университет, Научно изследователският сектор при Университета и 
Факултетният студентски съвет на Биологическия факултет. 

  

9 НОЕМВРИ 
 
10.30 ч., Ректорат 
Десета юбилейна международна научна конференция „Съвременни 
тенденции на физическото възпитание и спорта“ с кръгла маса на 
тема: “Спортът в университетското образование – 
държавна/институционална политика, начин на живот или 
неприятно задължение“. 
Организатор: Департамент по спорт 
 
13.00 ч., Заседателна зала 1, Ректорат 
VІІІ Есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между 
средно и висше образование като фактор за повишаване на 
качеството на образованието". Събитието ще продължи и на 10 
ноември.  
Организатор: Департамент за информация и усъвършенстване на 
учители 
 
10 НОЕМВРИ  
 
10.45 ч. Заседателна зала 2, Ректорат 
Награждаване на участниците в ХІV издание на Конкурса за 
образователно-програмни продукти. 
Организатор: Департамент за информация и усъвършенстване на 
учители 
 
12.30 ч. Заседателна зала 1 
Тържествена церемония по връчване на свидетелствата на учители и 
педагогически специалисти, придобили първа професионално-
квалификационна степен – сесия 2018.  



Департаментът за информация и усъвършенстване на учители по 
академична традиция на тържествена церемония ще връчи 
свидетелствата на учителите и педагогическите специалисти, 
защитили най-високата, първа професионално-квалификационна 
степен. В сесия 2018 авторска иновационно-педагогическа 
разработка успешно защитиха над 100 педагогически специалисти 
от цялата страна. 
Организатор: Департамент за информация и усъвършенстване на 
учители.  
 
12 НОЕМВРИ 
 
19.30 ч., Театрална зала, Ректорат 
„За бащата и за братята“ – премиера. Спектакълът е посветен на 
двама от най-значимите благодетели на съвременна България – 
братята Христо и Евлоги Георгиеви – основатели, ръководители и 
идеолози на Добродетелната дружина, ангажирана с политическия, 
църковния и културно-просветителския живот в страната ни.  
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
18.00 ч. Богословски факултет, трети етаж, зала 8 
Вечери на светите отци. Събитието продължава и на 13 ноември.  
Организатор: Катедра „Историческо и систематическо богословие”, 
Богословски факултет 
 
18.30 ч., Заседателна зала 1 
Представяне на книгата "Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо 
Стаменов".  УИ "Св. Кл. Охридски", 2018   
Организатор: Катедра "Англицистика и американистика", Факултет 
по класически и нови филологии 
 
13 НОЕМВРИ  
 
18.30 ч. Заседателна зала 1, Ректорат 



Премиера на книгата "Лицето на бого-човешката драма", автор 
Диляна Филипова.  
Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 
 
10.00 ч. Централно фоайе на Университетската библиотека   
Откриване на изложба по повод 120 години от рождението на 
Христо Смирненски. Експозиция архивни материали, съхранявани 
в Института по литература – БАН. 
Организатор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 
 
14 НОЕМВРИ  
 
18.00 ч., Испаноезичен център, Ректорат 
Представяне на сборника "Сервантес и Шекспир: 400 години във 
вечността", Университетско издателство "Св. Кл. Охридски". 
Организатор: Катедра "Англицистика и американистика" съвместно 
с Катедра "Испанистика и португалистика", Факултет по 
класически и нови филологии 
 
15 НОЕМВРИ  
 
10.00 ч., Зала 61, Факултет по журналистика и масова 
комуникация 
Дискусия „Бъдещето на журналистиката“. Втора от поредицата 
срещи на студентите с водещи журналисти. За участие в дискусията 
са поканени спортните журналисти Боряна Тончева от БНТ, 
Флорина Иванова от Би Ти Ви, Борислав Борисов от „Диема“, Асен 
Спиридонов от „Евроспорт“, доц. Ефрем Ефремов от ФЖМК. 
Модератор - д-р Ралица Ковачева. 
Сред обсъжданите теми ще бъдат професионалните качества, 
необходими за успешна реализация на студентите като спортни 
журналисти; мястото и ролята на жените в спортната 
журналистика; възможностите за работа, ограниченията и 
трудностите пред спортните журналисти в българската медийна 
среда; пристрастността и зависимостите в спортната журналистика. 



Студентите ще имат възможност да зададат на гостите всички 
въпроси, които ги вълнуват. 
Организатор: Катедра "История и теория на журналистиката“, 
Факултет по журналистика и масова комуникация 
 
14.00 ч. Централно фоайе, Ректорат 
Откриване но изложбата „Черно-белите години на Геолого-
географския факултет и Софийския университет“. Изложбата може 
да бъде разгледана до 22 ноември 2018 г.  
Организатор: Геолого-географски факултет 
 
19.30 ч., Театрална зала, Ректорат  
„Красавицата и звяра“. Спектакъл, базиран на филма на ‘‘Дисни‘‘ 
от 1991 г. Зрителите ще имат възможност да чуят песни, носещи духа 
на една от най-магичните любовни истории.  
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
16 НОЕМВРИ  
 
10.00 ч. Зала 55, Факултет по журналистика и масова 
комуникация 
Докторантски семинар „Ден на докторанта“. Форумът се 
организира от 2013 г. два пъти годишно във вече единадесет 
издания. Възможността за конферентно участие, сравняване на 
научното развитие спрямо това на другите докторанти, оценките и 
препоръките на преподавателите и научните ръководители се 
оказват положителен стимул за повечето докторанти и помагат за 
успешното реализиране на докторските им дисертации. Отворената, 
отговорна и благоприятна среда за научен обмен, както и формата 
на дискусиите позволяват докторантите да съизмерят своето 
развитие, да получат компетентни съвети от преподавателите в 
катедрата, да изградят важни умения за участие в научни 
конференции и да обменят научен и социален опит. 
Организатор: Катедра "История и теория на журналистиката“, 
Факултет по журналистика и масова комуникация 



 
17 НОЕМВРИ  
 
19.00 ч., Аула, Ректорат 
Концерт на Бароков оркестър на Европейския Съюз със солист 
Амандин Бейер (цигулка) в рамките на фестивала "Изкуството на 
барока". 
Организатор: Културен център на Софийския университет 
 
19.00 ч., Театрална зала, Ректорат 
„Пионери“ по пиесата на Дейвид Хънкинс.  
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
20.30 ч., Театрална зала, Ректорат 
„Часът на моето убийство“ по Христо Даскалов, част от 
програмата „Българската класика за българското усещане“. 
Режисьор Николай Георгиев. Участват Андреан Асенов и Георги 
Арсов 
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
21.30 ч., Театрална зала, Ректорат 
„Дядо Йоцо гледа“ по Иван Вазов, част от програмата „Българската 
класика за българското усещане“. „Дядо Йоцо гледа“ е спектакъл, 
който възкресява усещането за национална принадлежност. Кои сме 
ние? Откъде сме дошли? Кои са нашите предци? Нали делим едно 
голо небе и един жив балкан в който звучи онази прекрасна пресен 
„Малка мома цвете брала“. Нали на онази скала Дядо Йоцо чака да 
види нова България и вярва, че ще дочака. Един честит слепец. 
Режисьор Николай Георгиев. Участват Моника Методиева, Андреан 
Асенов, Михаил Бонев, Марко Дженев, Петя Йосифова, Георги 
Арсов. 
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
22.30 ч., Театрална зала, Ректорат 



„Септември“ по Гео Милев, част от програмата „Българската 
класика за българското усещане“. „Септември“ е изповед за 
историята на един свободолюбив народ, бягащ от сянката на 
миналото, към обещанията за светло бъдеще. Режисьор Петя 
Йосифова. Участва Георги Арсов. 
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
19 НОЕМВРИ  
 
10.00 ч., Зала 29, Факултет по журналистика и масова 
комуникация 
Докторантски семинар с участието на всички докторанти на ФЖМК. 
Събитието ще продължи и на 20 ноември 2018 г.  
 
 
Организатор: Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“,  
Факултет по журналистика и масова комуникация 
 
Богословски факултет, фоайе 
Изложба „Богословският факултет във времето“ (в 95 снимки).  
Експозицията може да бъде разгледана до 30 ноември 2018 г.  
Организатор: Катедра „Библеистика”, Богословски факултет 
 
19.30 ч., Театрална зала, Ректорат  
„Албена“ по Йордан Йовков, част от програмата „Българската 
класика за българското усещане“. Спектакълът разказва история за 
преминаването на забранените граници, за излизането извън 
клишето на социално приетото, за правото на избор. Режисьор 
Николай Георгиев. Участват Георги Арсов, Евгени Панчовски, 
Марко Дженев, Петя Йосифова. 
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
20 НОЕМВРИ 
 
9.30 ч., Зала „Европа” (в сградата на КНСБ) 



Симпозиум на тема: „Обучението по религия от 1-ви до 12-ти клас 
в контекста на новите учебни програми на МОН“.  
Организатори: Катедра „Практическо богословие”, Богословски 
факултет и Център за изследване на катехизическото и религиозно 
обучение. 
 
16.00 ч., Зала „Китаистика“, Център за източни езици и култури 
Лекция на доц. д-р Виктория Богушевская от Католическия 
университет на Светото сърце в Бреша, Италия, на тема: Ancient 
Chinese ‘Five Colours’ Theory: What Does Its Semantic Analysis 
Reveal? 
Събитието е част от откритите лекции в рамките на Синологичните 
четения по случай Климентови дни 2018 и 130-та годишнина от 
основаването на Софийския университет. 
Организатор: Катедра „Китаистика“, Факултет по класически и 
нови филологии 
 
21 НОЕМВРИ  
 
8.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски“, 
Богословски факултет 
Света Литургия  за празника Въведение Богородично - Ден на 
християнското семейство и младеж. 
Организатор: Богословски факултет 
 
16.00 ч., Зала „Китаистика“, Център за източни езици и култури 
Лекция на доц. д-р Виктория Богушевская от Католическия 
университет на Светото сърце в Бреша, Италия, на тема: „Xiēhòuyǔ 
par excellence and their differences with truncated proverbs“.  
Събитието е част от откритите лекции в рамките на Синологичните 
четения по случай Климентови дни 2018 и 130-та годишнина от 
основаването на Софийския университет. 
Организатор: Катедра „Китаистика“, Факултет по класически и 
нови филологии 
 



18.00 ч., Клуб „Яйцето“ 
Церемония „Спортист на годината“, на която ще бъдат наградени 
най-изявените студенти спортисти на Софийския университет. 
отличия ще бъдат връчени и на възпитаници на Университета за 
цялостната им дейност в областта на спорта. 
Организатор: Департамент по спорт 
 
18.30 ч. Заседателна зала 1, Ректорат 
Премиера на книгата "Критическа психология на българската 
история" на Людмил Георгиев. 
Организатор: Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“. 
 
22 НОЕМВРИ  
 
9.00 ч., Заседателна зала 2, Ректорат 
Климентови четения за млади изследователи.  
Организатор: Катедрата по кирилометодиевистика, Факултет по 
славянски филологии 
 
16.00 ч., Зала „Китаистика“, Център за източни езици и изкуства 
Лекция доц. д-р Антония Цанкова на тема: "Процеси на формиране 
на основните граматични характеристики на съвременния китайски 
език".  
Събитието е част от откритите лекции в рамките на Синологичните 
четения по случай Климентови дни 2018 и 130-та годишнина от 
основаването на Софийския университет. 
Организатор: Катедра „Китаистика“, Факултет по класически и 
нови филологии 
 
16.00 ч., Физически факултет 
Открита лекция на тема "Холография" на проф. дфн Елена 
Стойкова от ИОМТ, БАН. Лекцията е рамките на цикъла популярни 
лекции, предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, 
преподаватели, учители и хора, интересуващи се от наука и история 



на науката „Физичните открития и идеи, които формираха 
обществото на ХХI век“. 
Организатор: Физически факултет 
 
16.40 ч., Физически факултет 
Открита лекция на тема: "Влиянието на технологиите върху 
развитието на обществата" на проф. дфн Оля Харизанова от 
Философския факултет. Лекцията е рамките на цикъла популярни 
лекции, предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, 
преподаватели, учители и хора, интересуващи се от наука и история 
на науката „Физичните открития и идеи, които формираха 
обществото на ХХI век“. 
Организатор: Физически факултет 
 
17.20 ч., Физически факултет 
Открита лекция на тема: "Физика и общество" на доц. Цветан 
Велинов от Физическия факултет. Лекцията е рамките на цикъла 
популярни лекции, предназначени за широка аудитория: студенти, 
ученици, преподаватели, учители и хора, интересуващи се от наука 
и история на науката „Физичните открития и идеи, които формираха 
обществото на ХХI век“. 
Организатор: Физически факултет 
 
18.00 ч. Конферентна зала, Ректорат  
Премиера на книгата "Великият дизайнер" на Валентин Велчев. 
Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 
 
18.30 ч., Зала „Китаистика“, Център за източни езици и култури 
Презентация на Сборника доклади от международната 
конференция „Актуални проблеми в съвременната китаистика и 
изтокознание“, декември 2017, посветена на 25-годишнината на 
специалност „Китаистика” в Софийския университет, Издателство 
на Софийския университет.  



Събитието е част от откритите лекции в рамките на Синологичните 
четения по случай Климентови дни 2018 и 130-та годишнина от 
основаването на Софийския университет. 
Организатор: Катедра „Китаистика“, Факултет по класически и нови 
филологии 
 
19.30 ч., Театрална зала, Ректорат 
„Джипси Ад“. Едно безгранично пътуване на открито под небето. 
Пътуване, което ни изправя пред своята собствена вътрешна 
необходимост да се срещнем с Другия. Участват Петя Йосифова и 
Константин Кучев. 
Организатор: Театър-Лаборатория „Алма Алтер“ 
 
23 НОЕМВРИ 
 
10.00 ч. Факултет по химия и фармация 
Научна сесия на Факултета по химия и фармация, посветена на 130-
годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
и честване 80-тия юбилей на проф. дхн Галин Петров.  
Организатор: Факултет по химия и фармация 
 
 
14.00 ч., Зала „Китаистика“, Център за източни езици и 
култури 
„Китайският хумор – езикови и културни специфики“.  
Събитието е част от откритите лекции в рамките на Синологичните 
четения по случай Климентови дни 2018 и 130-та годишнина от 
основаването на Софийския университет. 
Организатор: Катедра „Китаистика“, Факултет по класически и нови 
филологии 
нови филологии. 
 
16.00 ч. Физически факултет 
Открита лекция на тема: "Течните кристали – от LCD екраните до 
нанобиотехнологиите" на доц. д-р Виктория Виткова от ИФТТ, БАН. 



Лекцията е рамките на цикъла популярни лекции, предназначени за 
широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели, учители и 
хора, интересуващи се от наука и история на науката „Физичните 
открития и идеи, които формираха обществото на ХХI век“. 
 
16.40 ч., Физически факултет 
Открита лекция на тема: „Метрологията – наука за измерването. 
Методите и средствата за измерване“ на доц. д-р Иван Стефанов от 
Физическия факултет.  
Лекцията е рамките на цикъла популярни лекции, предназначени за 
широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели, учители и 
хора, интересуващи се от наука и история на науката „Физичните 
открития и идеи, които формираха обществото на ХХI век“. 
Организатор: Физически факултет 
 
17.20 ч., Физически факултет 
Открита лекция на тема: "Тъмната материя" на гл. ас. Владимир 
Божинов от Физическия факултет.  
Лекцията е рамките на цикъла популярни лекции, предназначени за 
широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели, учители и 
хора, интересуващи се от наука и история на науката „Физичните 
открития и идеи, които формираха обществото на ХХI век“. 
 
19.30 ч., Театрална зала, Ректорат 
„За въшките и хората“ по Хосе Санчис Синистера. Дипломен 
спектакъл на Марко Дженев.  
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
24 НОЕМВРИ  
 
09:00 ч. Конферентна зала № 8, Богословски факултет 
Юбилейна научна сесия на тема: "По стъпките на св. Климент 
Охридски в служение на Бога и духовно-просветното дело на 
Църквата". 



Организатор: Катедра "Практическо богословие", Богословски 
факултет 
 
17.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски“, 
Богословски факултет 
Празнична вечерня, богослужение за Св. Климент Охридски 
Организатор: Богословски факултет 
 
25 НОЕМВРИ  
 
8.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски“, 
Богословски факултет 
Утреня и Света Литургия, богослужение за Св. Климент Охридски 
Организатор: Богословски факултет 
 
11.00 ч. от Богословски факултет до паметника на Св. Климент 
Охридски 
Литийно шествие до паметника на св. Климент Охридски и 
поклонение 
 
11.00 ч., Аула 
Академично тържество за отбелязване на патронния празник на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
 
17.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски“, 
Богословски факултет 
Вечерня, богослужение за Св. Климент Охридски 
Организатор: Богословски факултет 
 
18.00 ч., Богословски факултет 
Светоклиментова вечер със студентите.  
Организатор: Богословски факултет 
 
26 НОЕМВРИ  
 



9.00 ч., Конферентна зала, Ректорат 
Конференция с международно участие Reading Practices in the 
Digital Age (Читателски практики в дигиталната епоха), 
организирана под научното ръководство на проф. Александър 
Кьосев (Културен център на Софийския университет) и доц. 
Александра Главанакова (Катедра "Англицистика и 
американистика" на Факултета по класически и нови филологии). 
Работният език е английски.  
 
17.00 ч., Зала 55, Факултет по журналистика и масова 
комуникация  
Среща със студенти от първи курс на тема: “Неизвестните страни 
на кинопродукцията в България“ с водещи Богомил и Калин 
Калинови. 
Организатор: Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“, 
Факултет по журналистика и масова комуникация 
 
18.00 ч., Заседателна зала 1 
Презентация на тема "Дхрупад – гласове от архивите и съвременни 
практики" от доц. д-р Иванка Влаева.  
Организатор: Специалност „Индология“, Факултет по класически и 
нови филологии“ 
 
18.30 ч. Централно фоайе, Ректорат 
Откриване на изложбата „Сезони“ на художника Пламен 
Съботинков. Експозицията може да бъде разгледана до 30 ноември 
2018 г.  
Организатор: Факултет по химия и фармация 
 
27 НОЕМВРИ  
 
19.30 ч., Театрална зала, Ректорат 
„Дядо Йоцо гледа“ , част от програмата „Българската класика за 
българското усещане“ . Режисьор Николай Георгиев. Участват 



Моника Методиева, Андреан Асенов, Михаил Бонев, Марко Дженев, 
Петя Йосифова, Георги Арсов. 
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 
 
28 НОЕМВРИ  
 
Богословски факултет, трети етаж, зала 8 
Докторантски четения. 
Организатор: докторант Илко Димитров и докторант Станислава 
Кьосева, Богословски факултет.  
 
18.00 ч., Конферентна зала, Ректорат 
„Въпроси към смъртта“. Лекция и разговор с ирландския новелист 
Джак Харт. „Ноември е месеца на мъртвите“ – така ирландския 
писател Джак Харт изследва темата за смъртта, погребването и 
възможното съществуване след това. В романа  си „След багера“, 
издаден в България през 2008 г,  описва живота в Ирландия през 50-
те години на XX век. Той ще постави тази тема и по време на четене 
от наскоро  публикувания сборник с разкази 'Rehabilitating the 
Serpent'. 
Организатор: Катедра „Англицистика и американистика“, Факултет 
по класически и нови филологии 
 
29 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч. Ректорат  
Научна конференция с международно участие „130 години Университетска 
педагогика“. Конференцията ще продължи и на 30 ноември с придружаващи 
събития. 
Организатор: Факултет по педагогика 
 
30 НОЕМВРИ  
 
9.00 ч., Централно фоайе на Университетската библиотека 
Откриване на изложба „130 години Университетска педагогика“. 



Организатор: Факултет по педагогика съвместно с Университетската 
библиотека „Св. Климент Охридски“  
 
16.30 ч., Конферентна зала 
Честване 150 години от рождението на проф. д-р Петър Нойков. 
Организатор: Факултет по педагогика.  
 
10.00 ч. Дом на Европа 
Излъчване на победителите от студентския конкурс „Избирам 
Европа“, съвместно с Бюрото на Европейския парламент в 
България. 
Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“,  
Факултет по журналистика и масова комуникация и Бюрото на 
Европейския парламент в България 
 
3 ДЕКЕМВРИ 
 
10.00 ч., Заседателна зала 2, Ректорат 
Национална конференция "Радио: памет и съвременност". 
Организатор: Катедра "Радио и телевизия", Факултет по 
журналистика и масова комуникация 
 
5 ДЕКЕМВРИ 
 
14.00 ч. Испаноезичен център, Ректорат  
Излъчване на победителите от „Конкурс за превод“ от български на 
испански/португалски език, организиран от Магистърската програма 
„Приложна лингвистика“ към Факултета по класически и нови 
филологии. 
Организатор: Катедра „Испанистика и португалистика“ на 
Факултета по класически и нови филологии 


