
 

Проектът бе замислен и осъществен около едно събитие: 
организирането и провеждането на Международната научна 
конференция на тема Социалните науки пред предизвикателствата на 
променящия се свят, посветена на 80-тия юбилей на проф. дфн 
Ивайло Знеполски. Конференцията бе концептуализирана не като 
тържествено събитие, което отдава почит към делото на един 
български учен, интелектуалец и общественик, а като платформа за 
критическа рефлексия върху актуалните процеси в обществото в 
световен мащаб. Според традицията на форума „Софийски диалози“, 
създаден от проф. Знеполски, конференцията се превърна в ателие за 
споделяне на нови подходи, разработване на нови проблематики и 
въвежданото на иновативни изследователски стратегии. Равнището 
на изнесените доклади и последвалите дискусии са доказателство за 
постигане на предварително поставените цели. 

 
Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 

 
В организационно отношение конференцията премина отлично 

според мнението на участниците в нея, въпреки, че тя попадна под 
принудите на извънредното положение заради пандемията. 
Конференцията се проведе в дигитална среда на фиксираните в 
началото на проектния период дати: 10 и 11 ноември 2020. 

Постижение на организацията е, че визираните в проектното 
предложение чуждестранни участници се събраха в пълен състав на 
проведеното научно събитие. В него участваха: 

а) от чужбина: 
проф. Мишел Виевиорка (Париж) – Директор на Дом на науките за 

човека; 
проф. Жак Рьовел (Париж) – Президент на Висшето училище за 

социални науки; 
проф. Даниел Даян (Париж/Йерусалим) – световноизвестен 

специалист по медийни изследвания 
проф. Сирил Льомийо (Париж) – един от най-изтъкнатите френски 

социолози в момента 
проф. Джовани Леви (Венеция) – виден представител на 

италианската микро-историческа школа 
доц. Адам Такач (Будапеща) – историк от университета на 

Будапеща. (Непредвидени здравословни проблеми попречиха на 
включването в конференцията на проф. Хайнц Висман.) 

б) от СУ „Св. Климент Охридски“: проф. Ивайло Знеполски, проф. 
Стилиян Йотов, проф. Владимир Градев, проф. Михаил Груев, проф. 
Боян Знеполски, доц. Георги Лозанов, проф. Александър Кьосев, проф. 
Стоян Атанасов, гл. ас. д-р Жана Дамянова 

в) от НБУ 
проф. Христо Тодоров, проф. Димитър Вацов, доц. Боян Манчев 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Платформата Зуум позволи на многобройна публика (до 100 души, като по различно време на 

конференцията, се включиха около 70 души от България и чужбина) да участва в реално време в 
конференцията като автентична публика. Публиката имаше възможност да се възползва от симултанния 
превод, да проследи дебати, както и да задава въпроси на участниците. Ограниченията на опосредстваното 
общуване в дематериализирана среда на платформата са компенсирани от осигурената възможност записът 
на конференцията да е достъпен на 3 отделни сайта в мрежата. Линкове са посочени по-долу. 

 
В научен план конференцията се превърна в стимулиращ дебат върху актуалните проблеми на 

съвременността в глобален и локален контекст. Извънредната ситуация на пандемията също бе 
тематизирана. Според отзивите на участниците й конференцията премина с успех. 

Конференцията бе структурирана в 4 тематични блока: 
1. Предизвикателствата пред социалните науки 
2. Историята отблизо и далеч 
3. Социални науки и социални динамики 
4. Нови подходи и проблематики в изследванията на езика, литературата и културата 
Научните резултати от конференцията ще добият измерим характер след публикуването през първата 
половина на 2021 годи на две издания: 

 
1. Актове на конференцията, включващи текстовете на докладите на български език. Те ще бъдат издадени 
като книжно тяло в сътрудничество с Дом на науките за човека и обществото (София). В изданието 
финансирането от Фонд Научни изследвания ще бъде отбелязано. 
2. Тематично досие на френски и английски език в реферираното научно списание Divinatio, издавано от 
Дом на науките за човека и обществото (София). В това досие ще бъдат публикувани във френски превод 
текстовете на българските участници в конференцията, наред с текстовете на чуждестранните им колеги. 
Списанието се издава като книжно тяло. За него са абонирани с посредничеството на НБКМ 9 академични 
и университетски библиотеки от Европа и Америка. В него също ще бъде упомената подкрепата на Фонда 
за научни изследвания. 
3. В електронен формат на платформата CEEOL: https://www.ceeol.com/search/search-
result?f=%7B%22SearchText%22%3A%22Divinatio%22%2C%22SearchInOption%22%3A0%7D 
На тази платформа ще бъдат достъпни текстовете на български и френски /английски езици. Поредицата 
Актове и списание Divinatio от много години са част от тази платформа. 
 

 
Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната програма 

 
В рамките на реализацията на проекта бяха изпълнени следните дейности: 
- Срещи с учители по философия и идентифициране на проблемите при преподаването на психология и 

философските дисциплини; 
- Сравнителен анализ на учебниците и учебните помагала по „Философия“; 
- Проведено бе емпирично изследване с учители, което бе ограничено по своите мащаби поради 

пандемията от Ковид 19 
- Проведени са срещи с учители, в които бяха обсъдени нови методи и подходи на преподаване; 
- Организиран бе семинар в период 5-8.09.2020 г. в гр. Китен, в който взеха участие учители, 

университетски преподаватели и представители на МОН за обсъждане на резултатите от проекта. 
- Предстои публикуване на научни текстове в сборник. 

 
Обосновка на извършените разходи по проекта 

 
Предвидените за реализирането на проекта средства не бяха изразходвани изцяло. Средствата са 

изразходвани за хонорари за екипа, от които 1/3 са млади учени, за командировки във връзка с провеждането 
на серия от работни срещи и дискусии с учители от средното училище в гр. Банкя и гр. Китен, както и за 
закупуване на техника поради необходимостта от осигуряването на надеждна техническа обезпеченост на 
екипа. 

 
 



 
 

Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 
 
При реализиране на проектната работна програма са постигнати следните научно – изследователски и 

научно-приложни резултати: 
• Бе направен анализ на преподаването на философското образование в средните училища в България 

през първи гимназиален етап чрез срещи с действащи в страна учители по „Философия“; 
• Бяха идентифициране на проблемите, с които те се сблъскват в различните видове училища; 

разработване на механизми за тяхното преодоляване; 
• Екипът работи по разработване на иновативни методи на преподаване, интерактивни подходи и техники 

за работа с различни групи ученици, за което допринася и промяната, която настъпи в преподаването с оглед 
на пандемията. 

• Разработени са специфични методи на оценяване под формата на тестове и казуси, в това число и 
подходящи за преподаване във виртуална среда. 

• Разработване на допълнителни учебни ресурси по учебните програми за първи гимназиален етап по 
„Философия“ и „Психология“. 

 
Посредством изследванията, проведените обсъждания и участието на колеги от цялата страна 

реализацията на проекта допринася за повишаване равнището на преподаване на психология и 
философските дисциплини сред българските ученици. Членовете на екипа взеха участие в провеждането на 
обучения с учителите по философия от гимназиален етап. Бе проведен семинар с участието на учители, 
представител на РИО – гр. София, МОН и членовете на научния колектив за обмяна на идеи и обсъждане на 
стратегии за развитието на средното образования с фокус преподаването на цикъла философски дисциплини. 

 
Разпространение на резултатите: 

 
- Списък на публикациите в нереферирани списания и сборници 
Ангелова, Й. Либералното образование на Хърст. – В: сп. Продължаващо образование, 2021 г. (приета за 

печат) 
Бешкова, А. Какво означава да мислим критически. – В: Сборник с доклади от научна конференция 

„Измерения на компетентността“. 
-     Други форми на разпространение: 
Обучения с учители в средното училище. 


