
Изпълнение на проекта по следните показатели

 Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели

Основните цели на проекта за организиране на конференцията

Обща и сравнителна реторика бяха следните

Установяване на основни насоки в интердисциплинарното

изучаване на ораторството и реториката от гледна точка на

филолологията историята културологията философията

Продължаване и доизграждане на традицията в изучаването

на на ораторството и реториката в България

Установяване на пресечните точки между реториката и други

научни области преди всичко в хуманитаристиката

психология теория на литературата и теория на наратива

култура и културна антропология

Основна цел на проекта е запознаването на българската

научна общност с новите тенденции в развитието на

сравнителната реторика

Насърчаване на млади учени и докторанти към катедра

Реторика и други катедри да представят изследванията си в

областта на ораторството и реториката основно

сравнителната реторика За постигането на това ще бъдат

поканени и чуждестранни изследователи

В събитието взеха участие с доклади повече от

изследователи в различни научни области философия

културология социология филология богословие вж

приложената програма на конференцията Всички те

засегнаха в представянията си широка гама от проблеми

свързани с пресечните точки на тези полета на познание с

реториката и комуникацията В контекста на сравнителната

реторика бяха прочетени

доклади свързани с различни реторически идеи в Гърция

докторант Даниел Дионисиев Япония проф Н Стефанов и

доц Д Тенев Индия проф Милена Братоева и др

Макар бюджетът на конференцията да не предвиждаше

издаване на сборник с доклади на заседание на катедра

Реторика от ноември г беше взето решение за

включване на такова издание в плана на УИ Св Климент

Охридски за г Статиите вече се събират

 

 
 
 
 
 
 
 



Като цел на форума беше заложено и насърчаването на докторанти и млади учени да изложат

резултатите от изследванията си и да получат обратна връзка от водещи учени Общо осем доклада

на конференцията бяха представени от докторанти към катедра Реторика и към други звена

 Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната програма

Конференцията Обща и сравнителна реторика беше организирана в рамките на пет месеца от април

до октомври г Работната програма беше както следва

- Подбор на участниците във форума месеца април май

- Събиране на абстракти на доклади месеца юни август

- Подготовка и провеждане на научния форум месеца септември октомври

В хода на работата се наложиха промени свързани с логистичното обезпечаване на събитието Вместо

планираното провеждане през октомври екипът взе решение конференцията да се състои в края на

септември Конференцията се състоя на и септември съответно в академична зала и в зала

Яйцето в сградата на Ректората Беше осигурена техническа поддръжка мултимедия както и по

кафе паузи и по един обяд за всеки от дните

 Обосновка на извършените разходи по проекта

Направените разходи следват с незначителни промени първоначално заложения бюджет финансиране

в размер на лв след съответните отчисления и са изложени в приложения финансов отчет По

специално бяха направени следните разходи

- Осигуряване на кетъринг за участниците кафе паузи и два обяда в размер на лв с ДДС Разходът

е направен съгласно ЗОП а услугата е осигурена от ресторант Алма Матер

- Разходи за осигуряване на дълготрайни материални активи бяха закупени преносими хард дискове

флаш памет диктофон и др дълготрайни материални активи по реда на ЗОП на стойност лв

вж финансовия отчет

- Разходи за материали консумативи и др бяха закупени различни консумативи тонер и хартия по

реда на ЗОП на стойност лв вж финансовия отчет

 Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта

Представените на конференцията доклади допринесоха както за развитието така и за популяризирането

на реториката като част от философията както и на новата за България област на сравнителната реторика

Акцент беше поставен върху следните тематични полета

- История и обща теория на реториката фокусът беше поставен върху допирните точки между реторика

и изкуство проф Р Йорданова проф А Пантев реторика и култура доц Вл Теохаров теория на

аргументацията д р Яна Събева доц Г Апостолова доц доц В Радева

- Сравнителна реторика реторически идеи в Индия проф Милена Братоева реторика и невербална

комуникация в Япония проф Н Стефанов и доц Д Тенев полското ораторство доц Н Сталянова

реторически специфики на унгарския език проф С Братоева реторически особености на карикатурата

във Франция Италия и Великобритания докторант А Иванчева

- Политическа реторика политически език и медии бяха засегнати теоретични и актуални проблеми като

въпроса за връзката между медии и демокрация доц Т Буруджиева политическата реторика на

българския преход проф М Мизов д р С Делийски езикът на омразата докторант Кр Ненова НБУ

реториката и политическият радикализъм докторант Д Медарска докторант Д Дионисиев виртуалната

реторика докторант Ст Балова реторика и джендър идеология докторант Н Чавдарова

- Реторика език и комуникация реторика и стил проф И Касабов актуалният проблем за въвеждането

на закон за езика доц Н Киселова маркери за грамотност доц Б Георгиев реториката в социалните

мрежи д р Анна Иванова и др



 Разпространение на резултатите

Информация за конференцията беше разпространена чрез сайта на СУ Св Климент Охридски и чрез

сайта на ФФ

Макар бюджетът на конференцията да не предвиждаше издаване на сборник с доклади на заседание

на катедра Реторика от ноември г беше взето решение за включване на такова издание в плана

на УИ Св Климент Охридски за г Статиите вече се събират

За тематични проекти и проекти за подкрепа на докторанти

 Списък на публикациите в списания реферирани в международни бази данни

или др

 Списък на публикациите в нереферирани списания и сборници

 Участие в международна конференция с доклад или постерно научно съобщение

 Участие в национална конференция с доклад или постерно научно съобщение

 Глава от книга

 Други форми на разпространение

За проекти за частично финансиране на научни форуми

 Списък на публикациите в сборника с доклади от форума

 Списък на публикациите в сборника с абстракти на форума

 Списък на постерно научно съобщение

 Уебсайт на конференцията

Други форми на разпространение

Сайт на СУ Св Климент Охридски

Сайт на ФФ


