
20 февруари 2019

Ректорат

АУЛА МАГНА, Ректорат 9:30-10:00 Регистрация на участниците

10:00 Откриване - проф. д-р Мария Стойчева

Академична лекция на проф. дбн Румен Панков

Академична лекция на доц. д-р Георги Вълчев

Среща-разговор с новозачислените докторанти 

12:00 Секция "Език, литература, медии"

Зала: Библиотека новогръцка филология, №176, Ректорат, 5 етаж

Модератор: проф. дфн Милена Попова

Участници:

Жана Стефанова Попова

Цветелина Алексеева Джамбазова

Елена Емилова Стойнева-Николова

Евгени Петров Иванов

Христо Стефанов Раянов

Анета Милкова Маринова

Евгения Валентинова Роева

Мария Красимирова Миланова

Рамона Николаева Стойчева

Боряна Бориславова Василева

Ваня Костадинова Божилова-

Стоянова

Васил Теохаров Теохаров

Костантин Руменов Адирков

Гоар Размиковна Хнканосян

Elgoni Nikolla

12:00 Секция "Педагогика и образование"

Нова конферентна зала, Ректорат

Модератор: доц. дпн Милен Замфиров

Участници:

Десислава Цветанова Тодорова

Пламен Николов Колев

Лилия Асенова Костова

Виолетка Маринова Цолова

Елена Веселинова Панайотова

Николина Маринова Искърова

Детелина Георгиева Пангелова

Детелина Георгиева Пангелова

Динелия Пламенова Желева

Евангелос Спиридон Василиу

Лилия Чавдарова Кисьова

Мария Евстратиос Гианулаки

Докторантска конференция "Млади изследователи"

Докторантски център "Св. Климент Охридски" BG05M2OP001-2.009-0013

ПРОГРАМА

Медийно отразяване на съвременната българска художествена проза в предаването „Библиотеката” през 

2017 година

Gender: от граматиката до всекидневния живот. Една лингвистична гледна точка

Шведските сложни съществителни имена в контекста на чуждоезиковото обучение

Връзки и зависимости при усвояване на езиковите и литературните знания на учениците, насочени към 

повишаване на тяхната училищна успеваемост

Наполеон на престъпния свят

(Прилики и разлики между художествения образ на проф. Мориарти в литературата, киното и телевизията)

Маркетинг на медийното съдържание в телевизията

Техники в публичното говорене и типа възприемчивост на аудиторията

Интердисциплинарен подход за изследване в социолингвистиката

Изразяването на ‘винаги’ в българския и румънския език

Уменията на петгодишните деца за употреба на дигитално-медийни средства в условията на семейната 

среда.

Разширяване на понятието за медийна грамотност

Реторика и онлайн тълпи

Анализ на съществителното собствено “Жуан” и употребите му в романа “Байрон” на Андре Мороа

Теми:

Теми:

Преговори. Условие за успех

Социална работа с потребители в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в 

контекста на ефективността

Използване на Сериозни игри за генериране на знания в медицината

The role of women in Arthur Miller’s plays staged in Albania before the 1990’s 

Взаимодействието с бизнеса в обучителния процес - фактор за мотивация  за учене и устойчив 

професионален избор.

Компютърната графика в училищното образование

Ефективност на обучението по чужд език в предучилищна възраст с използване на компютърни дидактически 

игри

Саундпейнтинг и игровите методи  в парадигмата на конструктивизма

Креативност, творческо учене, саундпейнтинг

Вербален праксис при деца със специфични артикулационни нарушения.

Изграждане на батерия за оценяване на фонологичното осъзнаване на учениците с дислексия.

Обучение на общообразователния учител за работа с деца с интелектуална недостатъчност – анализ и 

резултати

Ранно откриване на предразположеност към дислексия 

Арменоезичната книжнина в България между двете световни войни
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Николета Филипова Йончева

Невена Владимирова Минчева

Десислава Начева Начева

Марияна Сергеева Златкова 

Берджухи Михран Йорданова

Анна Методиева Калинчева

Боряна Филипова Козарева

Светослава Рангелова Соколова

Светлана Петкова Ангелова

15:30 Секция "Педагогика и образование" - английски език

Нова конферентна зала, Ректорат

Модератор: доц. дпн Милен Замфиров

Участници:

Maria (Dimitrios) Bouschanetzi  

Marietta Chartalami

Emmanouil Glykeria-Vasiliki

Maria Papadimitriou

Achileas Papakonstantinou

Chryselpi Gkantara

Chrysoula Anthopoulou and Milen 

Zamfirov

Giorgos Palaskas

Konstantinos Magalios

Margarita Zografou

Maria Argyropoulou

Panagiota Kementzestidou

Theodoris  Baxevanidis

Dimitrios Chatzis and Milen Zamfirov

Panaiotas-Christos Trihas and Milen 

Zamfirov

Aikaterini Koutra, Milen Zamfirov and 

Ivan Bardov

Ioannis Pappou

Ioannis Pappou

Kyriakos Dinakis & Maria Bouschanetzi

Karypidou Chrysoula 

Kyriakidis Panteleimon

Christina Papazisi

Maria Pantelidou and Milen Zamfirov

Eleni Paraschou and Milen Zamfirov

Alexandros Chadzoglou and Milen 

Zamfirov

12:00 Секция "История и политика"

Зала 2, Ректорат

Модератор: доц.д-р Стойчо Стойчев

Участници:

Мирослав Василев Георгиев

Гергана Антонова Тошева

Елиза Валентинова Танева

Атанас Димитров Димитров

Мартин Емилов Мишев

Виктория Красимирова Крумова 

Албена Пламенова Симова

Теми:

Колективна сигурност

Ролята и влияние на класическата политическа икономия върху икономическата либерализация и 

преминаването към свободна търговия във Великобритания през първата половина на XIX век.

Конните стрелци в състава на тракийската армия

Куба по времето на Ф. Батиста (1952-1959 г.) 

Треската за лалета - заблуди и митове около холандската финансова лудост през 30-те години на XVII век.

Църковно-националните борби на българите от Хаджиоглу Пазарджик през XIX век

Политиката на България за приобщаване към Европейската икономическа общност/ Европейския съюз

(1989-1999)

Семейно - медиирана ранна интервенция

Symptomatology of Autistuc People

A Review on Etiology of Autism

Successful Teaching Strategies For High-Functioning Autistic Students – Experimental Data Results

Teaching Mathematics students with mild intellectual disability in primary school level

Strategies for improvement of social skills in students with autism spectrum disorder

Strategies for optimizing the teaching process for the benefit of autistic students

The educational approach to deaf/hearing impaired students in Greece, emphasizing on the function of Bilingualism 

and Sign language.

Teaching Strategies for Autistic Students in Secondary Schools

Психологична типология при учители от гимназиален етап на обучение

Качествена телевизия за деца (Сравнително изследване на българските телевизии)

Рискове в интернет при деца от предучилищна и начална училищна възраст

Актуални измерения на здравното възпитание и образование

Театърът като мост за социална кохезия с "Различните"

Изследване на информационното поведение на потребителите в университетските библиотеки

Теми:

Техники за активно учене в обучението по предприемачество в началните класове

Природонаучното образование в началното училище - компетентностна перспектива

Information technologies teaching to students with moderate intellectual disability - teachers' perspective

Training of fine motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder

Τeaching secondary education students with Αsperger' s syndrome about the

basic concepts of pressure and Pascal's law with the use of board-game based scenarios: a case study.

The merits of educational board games for developing analytical thiking in students with Asperger's for solving 

problems in physics

Etiology of learning disabilities

Psychological Characteristics of Parents of Children with Autism

Learning Difficulties in Mathematics of Secondary Education - The phenomenon of Dyscalculia

Social issues in the preschool and primary school age

Social competence of preschool and primary school children

Improvement of social competence in th etransition from kindergarten to elementary school

Effective teaching strategies of mother tongue for greek students with intellectual disability

Pedagogical aspects of improvement of school environment for students with intellectual disability: key factors of 

influence

Approaches for academic succes in teaching Mathematics students with special needs

Levels of language and the achievements of high functioning autism children 

Application of digital technologies for teaching children with special needs in the regular classroom

Regulation of the quality of educational management in schools

Improvmenet of Social Interaction of Autistic Students

Intercultural education in the modernization of high schools in Greece

Modern approaches for enhancing communication skills in students with autism spectrum disorder

Communication strategies in education of autistic students

Strategies for increasing interaction between students with special needs and their peers
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Маргарет Николаева Поппетрова

Анелия Андреева Стоянова

Николай Живков Димитров

Пенка Василева-Георгиева

Гоар Размиковна Хнканосян 

Димитринка Савова Раковска

Георги Василев Бурнаски

Илия Иванов Тамбураджиев

12:00 Секция "Стопанство и предприемачество. Право."

Зала 1, Ректорат

Модератор: гл. ас. д-р Емил Митов

Участници:

Деница Андонова  

Леона Юриева Асланова

Явор Живков Гочев

Георги Милков Димитров

Йорданка Стефанова Иванова

Камелия Александрова Андонова

Агапия Красимирова Кирилова

Антоанета Барес

Стефан Радев

Магдалена Влахова-Велева

Магдалена Влахова-Велева

12:00 Секция "Природни науки, Математика и Информатика"

Библиотечно-информационен център по англицистика и американистика,

зала 161, 5 етаж. (Ректорат)

Модератор: доц. д-р  Мая Стоянова

Участници:

Владислав Валериев Харалампиев

Стамена Цветенова Кавръкова-Георгиева

Калин Ангелов Ангелов

Мирна Матов

Никола Стефанов Николов

Албена Георгиева Йочкова

12:00 Секция "Философия и религия"

Зала 37 - Исторически факултет

Модератор: проф. д-р Иван Христов

Участници:

Деница Недялкова Желязкова

Жоржета Викторова Илиева

Петко Господинов Чолаков

Николай Валериев Янков

Яна Кирилова Стефанова

Станислава Петрова Рашева

Представителството на Православните Църкви в Съвета на Европейския Съюз

Перспективи пред съвременното изследване на Посланието на св. ап. Павел до Филимон

Насилието, което ражда живот – смисълът на жертвоприношението в перспективата на ведическата 

митология

Ко-и - съвременен конструкт или ключов елемент на китайската будистка историография?

Знанието за първопричината за съществуването според текстовете в ранните Упанишади

Климатични проекции за XXI век на приземните налягане и вятър за

Балканския полуостров по данни от проект CORDEX.

Информационна свързаност на медицинските устройства от ново поколение в света на "Интернет на 

нещата": заплахи и решения

Символно-знаковото опосредстване при обучението  по природни науки и екология в светлината на 

концепциите за развитие на интелекта.

Теми:

За природата на логическите константи

Impact of the Euro on industrial output in central and eastern Europe

Теми:

Efficient union operation for binary search trees

„Холографската памет – бъдещето в областта на съхранението на информация“

Евристични методи в обучението по физика.

Фигурата на защитника при задочното производство по наказателни дела

Защита правата на човека в светлината на прилагането на правния режим за защита на конкуренцията в ЕС

Ефектът на мрежите и развитието на индустриалните зони

Impact of euro adoption on industrial indicators

Изследване влиянието на бюрократичните принципи  върху процесите на проектно управление

Изследване на връзката между щастие на работното място и удовлетвореност на служителите 

Дисциплината иновации

Инвестициите в знание за акселериране на предприемачи 

Експертна оценка за прилагане на Закона за защита от домашното насилие

Права на субектите на данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016

Проблемът за прогреса в теорията на локалните цивилизации: Н. Данилевски, К. Леонтиев, О. Шпенглер, А. 

Тойнби
Политики и образи: туркините на страниците на сп. „Yeni hayat – Нов живот“

Крайградски ландшафти на Пловдив

Теми:

Новият политически дневен ред и българското книгоиздаване 1944-1947

Виена, Мадрид и идеята за антиосмански съюз от 60-те години на XVI век

Преследвайки дракона: Различните представи на Китайската и Великобританската империи за опиумните 

войни през XIX век

Политически дневен ред на Реформаторския блок - реторически аспекти

Арменоезичната книжнина в България между двете световни войни
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