
Програма за докторантските четения 2019 г. 

 

Първа сесия: модератор Станислава Кьосева 

9:00 ч. "Източници на антропологичното учение на преп.Максим Изповедник" – 
докторант Петър Узунов – специалност: Християнска философия 

9:15 ч. "Григорий Богослов и отношението му към жените в неговите Тайнствени 

песнопения и Слова" – докторант Цветанка Еленкова – специалност: Патрология – 

Древнохристиянска литература 

9:30 ч. "Учението на Псевдо - Дионисий и неговото влияние върху образно - 

символните представи в християнското изкуство. Мозайката с образа на Христос 

в апсидата на църквата Осиос Давид в Солун." – докторант Любомира Стефанова -  

специалност:  Християнска философия 

9:45 ч. "Партений Зографский" или "Училищното дело на Зографския манастир" 
(предстои уточняване) – докторант свещ. Арсений Каньов – специалност: История на БПЦ 

10:00 ч. "Символиката на числата в творбите на Евагрий Понтийски" – докторант 

Йоанис Каминис – специалност: Патрология 

10:15 ч. Дискусия 

10:30 ч. Кафе пауза 

 

Втора сесия: модератор Виктория Трайкова 

10:45 ч. "Темата за хляба като част от религиозната полемика между католици и 

православни и нейното отражение в образната система на средновековния 

Охрид" – Кристиян Ковачев - докторант към ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност ДП 

«Теория и история на културата» 

11:00 ч. “За произхода на азбуката” – докторант Мартин Митов – специалност: 

Библейска история и археология 

11:15 ч. "Библейски и светоотечески основания за тайнство покаяние" – докторант 

Любомир Бакърджиев – специалност: Догматическо богословие 

11:30 ч. "Разбиране за словото според християнската и ислямската традиции" – 

докторант Здравко Кънев – специалност: История на монотеистичните религии 

11:45ч. "Езотеризмът в България в началото на XX век" – докторант Димитър Русев 

– специалност: Нехристиянски религиозни учения 

12:00 ч. Дискусия 



12:15 ч. Кафе пауза 

 

Трета сесия: модератор Йоанис Каминис 

12:30 ч. "Дъновизмът - спорно привлекателен и безспорно опасен" – докторант 

Венцислав Сергиев – специалност: Нехристиянски религиозни учения 

12:45 ч. "Идеята за прераждането - съмнение във вярата и отклонение от разума" 

– докторант Виктория Трайкова – специалност: История на религиите  

13:00 ч. "Отхвърляне на авторитетите като проблем" – докторант Станислава Кьосева 

– специалност: История на религиите 

13:15 ч. "Ролята на религиозното образование и възпитание на младите хора в 

християнските нравствени ценности и добродетели" – докторант Ваня Карчина – 

специалност: Нравствено богословие  

13:30 ч. "Пастирска грижа за семейството при зависимости" – докторант Красимир 

Иванов – специалност: Пастирска психология 

13:45 ч. Дискусия 

14:00 ч. Кафе пауза 

 

Четвърта сесия: модератор Йоанис Каминис 

14:15 ч. "Св. Юстин Философ и Мъченик и неговият възглед за отношението 

между християнство и философия" - докторант Атанас Ваташки - специалност 

Християнска апологетика 

14:30 ч. "Музиката в обучението по религия в детската градина" – докторант 

Елеонора Асенова – специалност: Религиозна педагогика  

14:45 ч. "Още една гледна точка по въпроса: "Чудо ли е Христовото 

Възкресение?" – докторант Чавдар Спасов – специалност: Религиозна педагогика  

15:00 ч. "Изображението „12-годишният Иисус Христос беседва с книжниците в 

храма“ от Новата митрополия в Несебър в контекста на олтарната иконографска 

програма" – докторант Николинка Климукова – специалност: Християнско изкуство  

15:15 ч. "Синодалните наредби: правна характеристика, функции и приложение" 
– докторант ставр. ик. Михаил Михайлов – специалност: катедра Практическо богословие 

15:30 ч. "Предкръщелни и следкръщени проповеди" – докторант свещ. Венцислав 

Попиванов – специалност: Омилетика 

15:45 ч. Край 


