
 

 

 Програма за Светоклиментови докторантски четения 2018 

 

 

9:00 – 10:00 часа  
Модератор: докторант Станислава Кьосева 

• Докторант Чавдар Спасов: "Един иновативен метод на преподаването на 

Свещеното писание в часовете по български език и литертура в гимназиалната 

степен на образование" 

• Докторант Ваня Карчина: „Грижата и служението на ближния като проява на 

християнската любов” 

• Докторант Любомира Стефанова: "Изображенията на свети Климент Охридски 

в средновековното църковно изкуство" 

• Докторант Николинка Климукова: "Иконографска програма на стенописите в 

олтара в Новата митрополия в Несебър и тяхната литургичнна функция" 

• Специализант към БАН Светлана Ангеловская: "Монодична и многогласна 

традиции в църковното песенно творчество на свещеник Кирил Попов" 

10:00 – 10:25 Дискусия 

 

10:25 – 11:25 часа  
Модератор: докторант Станислава Кьосева 

• Докторант Асен Каньов: "Натанаил Охридско-Пловдивски" 

• Докторант Жоржета Илиева: "Регентството на св.патриарх Николай I 

Константинополски" 

• Докторант Илко Димитров: "Гаврил Кръстевич - д.р Стоян Чомаков - две 

противоположности - една цел" 
• Докторант Илияна Каньова: "Служението на митрополит Панкратий за 

укрепване между християнските отношения" 

• Докторант Боряна Нанова: "Сърцето в аскетическото предание на Църквата"  

11:25 – 11:45 Дискусия 

11:45 – 12:00 Кафе пауза 

 



12:00 – 13:00 часа  
Модератор: докторант Илко Димитров 

• Докторант Димитър Русев: "Анатомия на Езотеричното „християнсто"" 

• Докторант Станислава Кьосева: "Привнесените празници – криворазбраната 

вяра в съвременното българско общество" 

• Докторант Здравко Кънев: "Фундаментализмът: тъмната страна на религията" 

• Докторант Венцислав Сергиев: "Ценността на християнския брак срещу 

кризата в съвременното семейство" 

• Докторант Виктория Трайкова: "Примери за езичество в ефир (Как медиите 

формират реалността)" 

13:00 – 13:25 Дискусия 

13:25 – 14:25 часа  
Модератор: докторант Илко Димитров 

• Докторант Камелия Бошлова: "Вавилонският плен според 24 глава от книгата 

на пророк Йеремия" 

• Докторант Марта Георгиева: "Решението на Вселенската патриаршия за втори 

брак на свещениците: предпоставки и последствия" 

• Докторант Николина Александрова: "За един български ръкопис в Русия" 

• Докторант: Лилия Тодорова: "Агапи и Господнята вечеря (по знаци от писмото 

на Плиний Млади до император Траян)" 

• Докторант Венцислав Генов: „Никополска Духовна околия история и 

съвременно състояние“ 

14:15 – 14:30 Дискусия 

 

 


