
 

 Основната цел на проекта е да се проведе международна научна 
конференция във Виена, Австрия, посветена на 100 годишнината от 
написването на една от най-важните книги във философията на ХХ век, 
а именно Логико-философския трактат (ЛФТ) на Лудвиг Витенщайн, 
която да събере водещи световни изследователи на Витгенщайн и по-
специално на ЛФТ заедно с колеги и специалисти по темата от 
България и в частност от СУ „Св. Климент Охридски“ на тридневен 
научен форум в Българския културен институт (БКИ) във Виена „Дом 
Витгенщайн“. Настоящият проект е част от международна кооперация, 
в която редом със СУ се включват Виенският университет, Община 
Виена и БКИ „Дом Витгенщайн“. Координатори на конференцията са 
доц. д-р Волфганг Кинцлер от Университета в Йена, Германия, д-р Аня 
Вайберг от Виенския университет, Австрия и доц. д-р Тодор Полименов 
от СУ.  

Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната 
програма: 

Основната дейност по проекта е организирането и провеждането 
на конференцията. Тя беше извършена най-вече от доц. Полименов 
като ръководител на проекта и член на международния 
координационен комитет. Редом с него двете докторантки от СУ „Св. 
Климент Охридски“, които са членове на нашия изследователски екип, 
помагат за организацията, а останалите колеги от екипа допринасят за 
успеха на конференцията чрез своите доклади и участие в дискусиите. 

Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 
Конференцията беше организирана и проведена успешно. 
Предвидените докладчици взеха участие в нея, а научното ниво на 
докладите беше възможно най-високото за съвременното състояние 
на изследванията на ЛФТ. Дискусиите бяха плодотворни и ще доведат 
до по-нататъшно развитие на изследванията в областта. 

Списък на публикациите в сборника с доклади от форума: 
Предвиден е сборник, но още не е решено дали за него да се търси 
международно издателство. По въпроса за издаването на сборник от 
конференцията беше говорено с главния редактор на УИ „Св. Климент 
Охридски“, но проблемът е, че УИ засега не предлага възможност за 
продажба на книги за чужбина (от сайта си), а това би било от ключово 
значение на сборника от конференцията, защото повечето автори не 
българи и работят в чужбина. 

Списък на публикациите в сборника с абстракти на форума: 
Тъй като сборник засега не е публикуван, засега няма и такъв списък. 
 

Списък на постерно научно съобщение: 
В конференцията нямаше участници с постери, а само с доклади. 
 
Уебсайт на конференцията: 
http://phls.uni-sofia.bg/article/2586 
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