
МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА 

2019 г. 

 

ПРОГРАМА 

 

 

18 април 

12.00 часа, „Яйцето“ 

Връчване на купата на ректора. 

Организатор: Департамент по спорт.  

 

2 май 

17.00 часа, Франкофонски център към Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“, Ректорат 

Публична лекция на проф. Лоран Гаийо, Женевски университет, 

Швейцария, на тема: „Le plurilinguisme dans la science“. 

Организатор: Катедра „Романистика“ към Факултета класически и нови 

филологии. 

 

5 май 

Мост пред НДК 

Постерна изложба „Християнските корени на Европа. Папството и 

българите IX-XXI век“. Експозицията е посветена на 370-годишнината от 

основаването на Никополската епархия (1648-2018), 330-годишнината от 

Чипровското въстание (1688-2018) и 140-годишнината от Освобождението на 

България (1878-2018).  



Организатор: Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван 

Дуйчев“ съвместно с Никополска епархия.  

 

16.30 часа, Британска библиотека, Ректорат 

Викторина по английска литература за студентите от Катедра 

„Англицистика и американистика”. Викторината се провежда вече 14 

години и в нея могат да участват, след предварителна заявка, всички 

студенти  от бакалавърската и магистърските програми на катедра 

„Англицистика и американистика”. 

Организатор: Катедра „Англицистика и американистика” към Факултета по 

класически и нови филологии  

 

7 май 

18.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Презентация от д-р Николай Янков на тема „Нов поглед върху произхода 

на доктрината за прераждане (карма)“. 

Организатор: Катедра „Класически Изток“ към Факултета по класически и 

нови филологии 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Мъртвият дом'' по Ф. Достоевски.  

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

 

8 май  

9.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения 2019 г. На 8 и 9 май 2019 

г. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. 



Климент Охридски” за тридесет и пети път ще се проведат традиционните 

Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по 

кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година 

Четенията са посветени на 1150-тата годишнина от успението на св. Кирил – 

Константин Философ. В събитието ще участват с доклади учени от страната 

и чужбина.  

Организатор: Катедра „Кирилометодиевистика” към Факултета по 

славянски филологии. 

 

16.00 часа,  173 аудитория, Ректорат 

„Перспективи пред младите хора в обединена Европа“ – среща-разговор на 

Н. Пр. Луиз Бергхолм, посланик на Швеция, със студенти от специалност 

„Скандинавистика“. 

Организатор: Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултет 

класически и нови филологии 

 

18.00 часа, Клуб-ресторант „Алма Матер“ 

 

Представяне на изданията: „Речник на езика на Патриарх Евтимий“ (думи 

от проф. Татяна Славова); „Терминологичен речник на Йоан Екзарх“ (думи 

от проф. Иван Христов); „Климентови четения за млади изследователи. Том 

1“ (думи от доц. Диана Атанасова). 

Организатор: Катедра „Кирилометодиевистика” към Факултета по 

славянски филологии 

 

19.00 часа, Аула, Ректорат 

Оратория „Месия“ от Георг Фридрих Хендел. 

Организатор: Културен център на Софийския университет в партньорство с 

Българското Бахово общество. 

 

9 май  

Читалище „Съгласие 1869“ в град Плевен 



Откриване на постерна изложба „Гутенберг и славянският свят“ и 

представяне на Опис на славянските ръкописи от читалищната сбирка. 

 

Организатор: Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван 

Дуйчев“ 

 

18.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Премиера на книгата „Каква ни е Хекуба? За историята на 

философията“ и разговор с Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Олег 

Георгиев и Георги Каприев.  

Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

Абсурдна вечер с Марко Дженев 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

20.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''За въшките и хората'' 

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

 

10 май 

10.00 часа, 130 зала, Факултет по химия и фармация 

Честване на Международната година на Периодичната таблица на 

химичните елементи. По случай 150-тата годишнина от създаването на 

Менделеевата таблица в сутрешната сесия преподаватели от Факултета ще 

запознаят аудиторията с интересни факти от развитието на науката „Химия“, 

придружени с демонстрационни експерименти. Работна среща по проект  

„Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ , финансиран от ОП 



НОИР. Младите учени от Факултета ще представят кратки научни съобщения, 

свързани с тяхната научноизследователска работа.  

Организатор: Факултет по химия и фармация 

 

13.00 часа, Аула, Богословски факултет 

Международна конференция по повод 1000 години от учредяването на 

Българската автокефална архиепископия в Охрид. 

Организатор: Катедра „Историческо и систематическо богословие”, 

Богословски факултет съвместно с Историческия факултет и Македонския 

научен институт.  

 

17.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

„Ганди“ (1982, реж. Ричард Атънбъроу), прожекция на филма  по случай 

150-годишнината на Ганди. 

Организатор: Културен център на Софийския университет в партньорство със 

специалност „Индология" към Катедра "Класически Изток“, Клуб „Приятели 

на Индия“ и Посолството на Република Индия в София.  

 

10-12 май 

УНБ-Гьолечица 

„Академични хоризонти“ – образователно-консултативен семинар със 

студенти от специалностите „Педагогика“, „Социални дейности“ и 

„Неформално образование“, преподаватели и административни 

служители.  

Организатор: Факултет по педагогика 

 

13 май  

8.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 



Теоретичен семинар, посветен на празника на Факултета по педагогика. 

Трима докторанти ще представят резултати от научноизследователската 

дейност в областта на история и управление на образованието, а дванадесет 

студенти – резултати от осъществените от тях самостоятелни проблемно-

исторически проучвания, фокусирани върху две изследователски полета: 

история на българското образование и история на неформалното образование.  

Организатор: Катедра „История на педагогиката и управление на 

образованието“, Факултет по педагогика. 

 

10.00 часа, 180 аудитория, Ректорат 

Лекция на проф. Нилс Магне Кнютсен от Университета в Тромсьо 

(Норвегия) на тема „Северна Норвегия през погледа на европейците през 

ХІХ в.“ 

Организатор: Катедра „Германистика и скандинавистика“, Факултет 

класически и нови филологии 

 

10.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Отбелязване на 11 май – Деня на светите братя Кирил и Методий и 

патронния празник на Факултета по педагогика. Празникът ще започне с 

водосвет. В 11.00 часа ще бъде връчен почетен плакет проф. д-р Доно Василев 

по случай неговата 80-годишнина. В 11.30 часа ще бъдат поднесени цветя на 

паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. 

Организатор: Факултет по педагогика. 

 

11.00 часа, 180 аудитория, Ректорат 

Лекция на доц. Венке Торисен от Висшето училище във Волда (Норвегия) 

на тема „Хенрик Ибсен и Северна Норвегия“ 

Организатор: Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по 

класически и нови филологии 



 

14.15 часа, 243 аудитория, Ректорат 

Публична лекция на проф. Сюзан Гънтър, гост-лектор от САЩ по 

програма “Фулбрайт“, на тема “Американски идентичности и ангелски 

интервенции: пиесата на Тони Кушнър “Ангели в Америка“. 

Организатор: Катедра „Англицистика и американистика” към Факултета по 

класически и нови филологии.  

 

19.00 часа, Галерия „Алма матер“, Ректорат  

Дрейф“ - изложба на Красимир Терзиев. Изложбата може да бъде разгледана 

до 24 май.  

Организатор: Културен център на Софийския университет. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Страданията на младия Въшкар'' 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

13 – 16 май  

9.30 – 15.30 часа, Ректорат 

Дни на академичната книга – презентация и продажба на академична 

литература. 

Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 

 

14 май  

10.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 



Академична лекция на доц. д-р Алдинида де Соуза Медейрош (Университет 

на Парайба, Бразилия) на тема „Творчеството на португалоезичния 

Нобелов лауреат Жозе Сарамаго и неговата рецепция в Бразилия“. 

Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“) към Факултета по класически и нови филологии.  

 

18.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Дискусия на тема: „Има ли българско независимо кино и какво от това?“ 

Организатор: Културен център на Софийския университет. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

„Албена“' по Йордан Йовков. 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

15 май 

8.30 часа,  зала 534 (блок 1, кампус „Изток“) 

Академична лекция на проф. д-р Едуардо де Алмейда Наваро (Университет 

на Сао Пауло, Бразилия) на тема „Ролята на езика тупи в процеса на 

формиране на бразилския вариант на португалския език“ 

Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“) към Факултета по класически и нови филологии.  

 

10.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 



IХ Международни музейни четения „Съвременни проблеми на 

музеологията“. Тази година темата на международната научна 

видеоконференция е: „Музеи, библиотеки и архиви – съвременни центрове за 

информация и изследователска дейност“. 

Организатор: Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 

политика” към Философския факултет съвместно с Орловския държавен 

институт на културата (ОДИК), Министерството на културата на руската 

федерация, Федералното държавно бюджетно образователно учреждение за 

висше образование, 

 

13.00 часа, Зала 8, Богословски факултет 

Семинар „Свидетелство, служение и богослужение в мисионерското дело 

и прославата на св. братя Кирил и Методий (по случай 1150 години от 

Успението на св. Константин-Кирил Философ)“. 

Организатор: Катедра „Практическо богословие” към Богословския 

факултет 

 

16.00 часа, Университетска библиотека 

„Кирилицата” (дигитална фотографска изложба. 

Дигиталната фотографска изложба е и виртуална интерактивна инсталация, 

посветена на историята на честването на празника на буквите през 

различните периоди от историята на България. В нея са намерили място 

снимки на рисунки и кукли, посветени на българската азбука, създадени от 

деца с увреден слух.  

Организатор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ и 

Фондация НАБИС. 

 

16.00 часа, зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Премиера на книгата „Финансиране на културните индустрии“ на проф. 

дсн Петранка Филева. Книгата е посветена на финансирането на културните 



индустрии, като представя спецификите на производство, търсене и 

предлагане на културните продукти.  

Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ към 

Факултета по журналистика и масова комуникация. 

 

18.00 часа, Читалня „Акад. Стоян Аргиров” 

Нощ на литературата в Университетската библиотека. На 15 май от 

18:00ч. до 22:00 ч. в 11 български града ще се чете българската литература в 

превод – съвременни български автори ще звучат в превод на различни 

европейски езици. За целта се организират различни места за четене, а в 

ролята на четци влизат популярни личности – актьори, радио- и 

телевизионни водещи, музиканти, популярни личности и др. В София „Нощ 

на литературата” е част от Календара на културните събития на Столична 

община за 2019 г. 

Организатор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. 

 

18.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Премиера на книгата на Андрей Пантев „Историческа еволюция на 

политическата демокрация“. 

Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 

 

19.00 часа, Театрална зала, Ректорат 

ЗА МУЗИКАТА: с композитора Георги Арнаудов: „Самотата на 

творческия акт“. 

Организатор: Културен център на Софийския университет. 

 

 



15-17 май 

Факултет по химия и фармация 

XVIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти. 

Организатор: Факултетът по химия и фармация и Хумболтовият съюз в 

България. 

 

16 май 

10.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Академична лекция на доц. д-р Алдинида де Соуза Медейрош (Университет 

на Парайба, Бразилия) на тема „Литературното творчество на Ариано 

Суасуна в контекста на бразилската история от култура от втората 

половина на ХХ век“. 

Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“) към Факултета по класически и нови филологии.  

 

13.30 часа, зала 17, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“ № 30/2019. 

Представяне на брой 4 на списание „Медиалог“ от проф. д-р Арберт 

Бенбасат. Темата на броя е „Медийният човек“. Водещ на броя е проф. д.с.н. 

Снежана Попова. Списание „Медиалог“ е електронно списание за изследване 

на медии, медийна култура и комуникации и е дело на академичната общност 

на Катедра „Радио и телевизия“. 

Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика 

и масова комуникация.  

 

14.00 часа, зала 17, Факултет по журналистика и масова комуникация 



Публичен семинар на тема „Българските видеоблогъри в Ютюб: пет 

години по-късно“ (2014-2019). Студентско изследване на задочниците от 

профил „Радио“, 4 курс. Публичният семинар на Катедра „Радио и 

телевизия“ има регулярни издания от 2011 г. В него гостуват български и 

чуждестранни изследователи от полето на медиите, студенти и докторанти. 

До 2019 г. семинарът има 29 издания. 

Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика 

и масова комуникация.  

 

14.00 часа, 13 зала, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Дискусия „Бъдещето на журналистиката“. Това е третата дискусия от 

поредицата срещи на студентите с водещи журналисти. В дискусията са 

поканени да участват онлайн журналистите Жюстин Томс и Горица 

Белогушева от „Дигиталните оптимисти“, Сабина Григорова от webcafe.bg, 

Алексей Лазаров от capital.bg и Ивайло Везенков от „Свободна Европа“. 

Модератор на дискусията ще бъде доц. д-р Мария Попова.  

Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета 

по журналистика и масова комуникация. 

 

14.00 часа, зала 61, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Форум за кариерно развитие. Представяне на възможности за реализация на 

студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация и студенти 

от други факултети на Софийския университет.  

Организатор: Катедрите „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и 

„Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по 

журналистика и масова комуникация. 

 

18.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Публична лекция на тема: „Титанът Гилгамеш – между божественото 

и човешкото“ (Представяне на първия оригинален превод на епоса за 

Гилгамеш от акадски на български език). Лектор е д-р Страхил В. 



Панайотов, който ще представи предания за месопотамския герой Гилгамеш. 

Полубог, притежаващ изключителна сила. Лекцията е част от първия 

оригинален превод на епоса за Гилгамеш от акадски на български, осъществен 

от д-р Панайотов. 

Организатор: Катедра арабистика и семитология към Факултета по 

класически и нови филологии съвместно с  и Института за исторически 

изследвания, секция „Помощни исторически науки и информатика“, БАН. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

Because we can – концерт на живо. 

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. 

 

 

17 май 

10.00 часа, зала 43, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Фестивал на студентската продукция от радио- и телевизионните 

учебни студиа. Ежегодно в Майските дни на културата Катедра „Радио и 

телевизия“ представя най-добрите студентски творби, произведени в 

учебните студиа. 

Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика 

и масова комуникация. 

 

10.00 часа, зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Докторантски семинар „Ден на докторанта“. Форумът се организира от 

2013 г. два пъти годишно във вече дванадесет издания. Възможността за 

конферентно участие, сравняване на научното развитие спрямо това на 

другите докторанти, оценките и препоръките на преподавателите и научните 

ръководители се оказват положителен стимул за повечето докторанти и 

спомагат за успешното реализиране на техните докторски дисертации.  



Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета 

по журналистика и масова комуникация. 

 

19 май  

15.00 часа, Център за източни езици и култури  

Четиринадесети празник на японската култура Бункасай “Светът на 

японските духове Йо:кай”. Събитието има за цел да бъде увлекателно и 

информативно, а гостите да се докоснат до японските култура, мислене и 

естетика. Празникът включва в себе си различни сценични изяви, 

демонстрации, презентации, уъркшопове, интерактивни игри с образователен 

характер и др. Състои от две части – сценична и извънсценична.  

Организатор: Студентите на специалност „Японистика“ към Факултета 

класически и нови филологии.  

 

20 май 

11.00 часа, зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Ден на докторанта. В Деня на докторанта представените от докторантите 

на катедрата доклади се обсъждат от катедрената общност и се дават насоки 

за бъдещото развитие на дисертационните трудове. 

Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика 

и масова комуникация. 

 

18.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Премиера на книгата „Критическа христоматия по история на 

българската литература от Освобождението до Първата световна 

война (1878–1914)“. 

Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 



 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Орфей или върни се в своя ад, човече'' 

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. 

 

21 май  

Централно фоайе, Ректорат 

Изложба „Нова българска типография II“ с куратор Кирил Златков. 

Изложбата може да бъде разгледана до 10 юни 2019 г.  

Организатор: Културен център на Софийския университет. 

 

Зала 8, Богословски факултет 

Представяне на резултатите от творческа командировка по свети места 

в Грузия.  

Организатор: Катедра „Историческо и систематическо богословие” към 

Богословския факултет.  

 

Зала 8, Богословски факултет 

Акценти от проведената Първа Еразмус + международна седмица 

„История, Археология и Богословие“ в Университета на град Урфа – 

Турция. Представят гл. ас. д-р Татяна Иванова; гл. ас. д-р Венцислав 

Каравълчев и доц. д-р Павел Павлов 

Организатор: Катедра „Историческо и систематическо богословие” и 

Катедра „Практическо богословие”  към Богословския факултет. 

 

Галерия „Етюд“ 

Изложба „Автофокус“ – съвместна изложба на студенти от 

специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“. 



Организатор: Факултет по науки за образованието и изкуствата. 

 

18.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

Премиера на сборника „Sine arte scientia nihil est. Сборник в чест на проф. 

дфн Олег Георгиев“. 

Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Хамлет: Бунтът на Офелия'' 

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

 

22 май  

9.30 часа, Конферентна зала, Ректорат  

Международен колоквиум под наслов „Общуването с другите и 

Вселената в мексиканското съвремие". 

Организатор: Катедра „Испанистика и португалистика“ към Факултета по 

класически и нови филологии. 

 

9.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Докторантски семинар „Културни практики и културен артефакт“, 

посветен на 65-та годишнина на проф. Александър Кьосев. 

Организатор: Катедра „История и теория на културата“ към Философския 

факултет 

 



14.00 часа, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 

Изложба „Път към Бога” – възрожденският Самоков – град на ковачи, 

зографи и печатари” 

Организатор: Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ 

съвместно с Историческия музей – Самоков и Центъра за славяно-

византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”. 

 

18.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

„Кеймбридж“ (2015, реж. Елдора Трайкова), прожекция на филма и 

дискусия за образованието.  

Организатор: Културен център на Софийския университет. 

 

23 май 

14.15 часа, 243 аудитория, Ректорат 

Публична лекция на проф. Сюзан Гънтър, гост-лектор от САЩ по 

програма “Фулбрайт“. 

Организатор: Катедра „Американистика и англицистика“ към Факултета по 

класически и нови филологии. 

 

18.00 часа, Аула, Ректорат 

Ден на специалност „Публична администрация“, връчване на наградата 

„Лиляна Данева – Бризби” 

Организатор: Катедра „Публична администрация“ към Философския 

факултет. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Стефан Стамболов - Часът на моето убийство“.  

 



Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. 

 

24 май 

11.45 часа, Аула, Ректорат 

Академично тържество по повод Деня българската просвета  и култура 

и славянската писменост. 

 

27 май 

12.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 

„Автохтонните езици – защо са застрашени и как да бъдат съхранени?“ 

Публично събитие по повод обявяването на 2019 година от ООН за 

Международна година на автохтонните езици. На форума лингвисти 

представят автохтонни езици от различни региони по света, опасността от 

изчезването им и действията, които се предприемат за съхраняването им, 

включително в чисто лингвистичен план, с помощта на 

съвременни  компютърни технологии. 

Организатор: Факултет по класически и нови филологии. 

 

16.00 часа, 20 аудитория, Център по източни езици и култури 

Лекция на д-р Махасингх Пуния, ръководител на катедрата по Хинди в 

университета Курукшетра, представяне на книгата му "Развитието на 

езика хинди по света" и откриване на изложба, посветена на 

фолклорната традиция на щата Харяна. 

Организатор: Специалност „Индология“ към Факултета по класически и 

нови филологии и фондация „Девъм“. 

 

17.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 



Представяне на книгата на Бисерка Велева „Дипломатическата 

кореспонденция между България и Германия“, Университетско 

издателство „Св. Кл. Охридски“. В монографията се прави опит за 

систематизирано представяне на дипломатическата кореспонденция между 

България и Германия, като акцентът се поставя върху лингвистичния анализ 

на основни видове текстове, които се използват при реализиране на 

дипломатическото общуване.  

Организатор: Катедра по западни езици към Факултета по класически и нови 

филологии. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Картоиграчите''. 

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. 

 

 

28 май 

10.00 часа, зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация 

Майски дни на докторанта. Представяне на научни изследвания на 

докторанти на катедрите „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и 

„Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по 

журналистика и масова комуникация. 

Организатор: Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и 

Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета 

по журналистика и масова комуникация. 

 

10.30 часа, Заседателна зала 2, Ректорат 

Научен колоквиум по случай 100-годишнината от рождението на 

португалския писател Фернандо Намора с пленарен доклад на проф. д-р 

Паула Морао (Университет на Лисабон, Португалия).  



Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“) към Факултета по класически и нови филологии.  

 

17.00 часа, Франкофонски център към Софийския университет, 

Ректорат 

Лекция на д-р Алексей Приходкин, Женевски университет, Швейцария, на 

тема: „Accents régionaux du français : interroger des évidences“. 

Организатор: Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови 

филологии. 

 

18.00 часа, Галерия „Алма матер“, Ректорат 

 „Хартиени истории“ - съвместна изложба на проф. д-р Стефан Алтъков 

и проф. д-р Лаура Димитрова. 

Организатор: Факултет по науки за образованието и изкуствата. 

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

„Суийни Тод - бръснарят демон от улица Флийт“ 

 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. 

 

29 май 

13.30 часа, Заседателна зала 2, Ректорат 

Пети отворени философско-образователни ателиета. Участват студенти 

от първи курс на специалност „Неформално образование“ и от втори курс, 

специалност „Педагогика“.  

Организатор: Клуб „Креации“ към Учебно-научна лаборатория „Проф. д-р 

Петър Нойков“, Факултет по педагогика. 



 

18.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

58-мо Венецианско биенале – презентация на Яра Бубнова. 

Организатор: Културен център на Софийския университет. 

 

30 май 

9.30 часа, зала 534 (блок 1, кампус „Изток“) 

Академична лекция на доц. д-р Жертрудеш Силва де Оливейра 

(Университет „Жан Пиаже“, Кабо Верде) на тема „Историята и 

културата на Кабо Верде от перспективата на художествената 

литература“. 

Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“) към Факултета по класически и нови филологии.  

 

14.00 часа, 180 аудитория, Ректорат 

„Да пишеш за деца“ - Среща-разговор с норвежкия писател Бьорн 

Суртлан. 

Организатор: Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета 

класически и нови филологии.  

 

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат 

''Ах, Бродуей, Бродуей...'' 
 

Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ 

 

31 май 



9.30 часа, зала 534 (блок 1, кампус „Изток“) 

 Академична лекция на доц. д-р Жертрудеш Силва де Оливейра 

(Университет „Жан Пиаже“, Кабо Верде) на тема „История на 

образованието в Кабо Верде“. Представяне на книгата „Разнообразие, 

интеркултурност и включване. Предизвикателства пред съвременните 

образователни системи“. 

Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“), Факултет по класически и нови филологии.  

 

3 юни  

11.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 

Среща с португалската писателка Дулсе Мария Кардозо, специален гост 

на Софийския международен панаир на книгата.  

Събитието се провежда в рамките на Дни на лузофонията във Факултета по 

класически и нови филологии (14 май-3 юни). 

Организатор: Катедра по испанистика и португалистика (специалност 

„Португалска филология“) към Факултета по класически и нови филологии.  

 

19.00 часа, Литературен клуб „Перото“ 

Представяне на студентската книга „Отвъд преградите“, учебен 

продукт на студентите от втори курс на специалността 

„Книгоиздаване“ на Факултета по журналистика и масова комуникация. 

Организатор: Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ към Факултета 

по журналистика и масова комуникация. 

 

 


