
 Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели
При изпълнението на проекта са постигнати всички
предварително поставени цели от научно изследователския
екип В рамките на реализацията на проектното предложение
се проведе предвидената тематична конференция
Предадените за печат научни текстове преминаха научна
редакция и бе изготвен тематичен сборник предаден за

отпечатване в УИ Св Климент Охридски
В рамките на работата по проекта е публикувана колективна
статия в сп Ново време бр г със заглавие Тезиси
за Маркс

Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната
програма

При реализацията на проекта научният екип стриктно се
придържа към предварително предвидената работна програма
Извършено е проучване на научната литература по темата на
проекта на база на което са изготвени научни текстове от
всички участници в проекта Организиран е предвиденият
научен форум в който взеха участие философи историци

политолози и културолози Събрани са научни статии от
участниците които са рецензирани редактирани и предадени

за отпечатване на предвидения сборник

Обосновка на извършените разходи по проекта

При реализация на проекта стриктно бе спазван
предварително обоснования бюджет
По т Възнаграждения на участниците в изпълнението на

проекта са изразходвани общо лв От тях на двамата
докторанти са изплатени хонорари в размер на по лв за
участие в организацията на конференцията и написване на
научен текст На останалите участника в проекта са
изплатени хонорари в размер на лв за организационна
работа и написване на научен текст по темата на проекта

По т за осигурителни вноски са изразходвани лв
По т Материали консумативи и други са изразходвани

предвидените в бюджета лв изразходвани за
закупуване на канцеларски материали необходими на екипа
По т Разходи за външни услуги са изразходвани лв за

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



копирни услуги и лв за коктейл в рамките на проведената конференция имащ за цел
осигуряване на широка публичност Общо са изразходвани лв

Непреките разходи са на обща стойност лв и отговарят на предвиденото в бюджета на
проекта

Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта

При реализирането на проекта са постигнати следните научно изследователски задачи
изследване на качествените изменения на системата на социални отношения в съвременното

глобално общество
изследване на необходимостта условията и възможностите на радикална обществена промяна
преценка на историческата адекватност и на трансисторическото значение на Марксовия модел

за обществена промяна
изследване на новите форми на социално неравенство и тяхната роля в развитието на

съвременните социални конфликти
изследване на противоречията и пределите на либералния модел на глобализацията и на

възможностите за развитие на алтернативни форми за интеграция на народите и културите

преосмисляне на ортодоксални представи за структурата на обществото

изследване на проблема за формите потенциала и границите на прогреса на постиндустриалните

технологии в условията на глобалния капитализъм

Разпространение на резултатите

За проекти за частично финансиране на научни форуми
Списък на публикациите в сборника с доклади от форума

Деян Деянов Да мислим чрез Капиталът свръхмодерния капитализъм Маркс след Маркс Искра
Баева Постсоциалистическият образ на Маркс Камен Лозев Ленинизмът като не марксизъм
върху Попъровата критика на Маркс Пламен Макариев Модерност хуманизъм исторически

материализъм Константин Янакиев Идеология на науката Александър Кънев За ограниченията

на социалния анализ Мария Тимчева Марксовата концепция за натрупването на капитала и

тенденциите в развитието на социалното неравенство през век Меги Попова Критическият
подход на Маркс към проблема за легитимацията на знанието
Николай Велев Телеологията при Маркс и границата между етическо и естетическо Николай

Михайлов Маркс и ценността на свободата Лиляна Деянова Маркс след Фуко Превръщането на
времето на живота в работна сила и капитализирането на времето Тодор Тодоров Маркс и Ницше

за идеологията един не състоял се разговор Стилиян Йотов Маркс и етиката Георги Медаров
За екологическите критики срещу Маркс и Марксовата екологическа критика Витан Стефанов
Геният на Маркс и грехът на знанието Максим Мизов Всеобщият интелект на Маркс и неговият

разстрел в прехода Александър Каракачанов Историческият материализъм на Маркс велико
откритие или велика грешка Светлана Събева Труд и живот при Маркс Иван Колев Манифестът

след Маркс Илия Тодоров Етиката в комунистическия проект на Маркс като реверсия към

идеалистическата философия Габриела Русинова Маркс и понятието за време Александър
Сивилов Латиноамериканското ляво като нов прочит на марксистката идеология Димитър

Ганов Жижек и конститутивната загуба

Други форми на разпространение

Публикация в сп Ново време бр г


