
 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ 

Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието 

Катедра „Арабистика и семитология“ 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

ЕЗИК И ИДЕНТИЧНОСТ, РЕЛИГИЯ И КУЛТУРА 
 

Семинар за докторанти и млади учени 
 
 

16 юни 2021 г., 16:00–20:00 ч. 
 

Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило  
Ректорат 

 
 

ПРОГРАМА 
 
 

Водещ: проф. д-р Симеон Евстатиев 

Ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“ 
 
 
 

16:00–16:15 ч.    Откриване 
 

 проф. д-р Мадлен Данова, декан на ФКНФ 

 проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на семинара 

 доц. д-р Виктор Тодоров, ръководител на проекта 

 
 

Сесия №1 — Сакрално и профанно 
16:15–16:45 ч. 
 
гл. ас. д-р Стоян Доклев, Катедра „Арабистика и семитология“ 

 Ибн Кайим ал-Джаузия и арабският език: сакрално и профанно в подходите към 
текста на Корана 

 
16:45–17:15 ч. 
 
Салих Халил, докторант към Катедра „Арабистика и семитология“  

 Игнац Голдциер, ориенталистиката и съвременните турски богослови 
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Сесия №2 — Норма и практика 

17:15–17:45 ч. 
 
Ана Минчева, докторант към Катедра „Арабистика и семитология“  

 Абу Нуас и религиозната норма: поетът като ритуален шут 
 
17:45–18:15 ч. 
 
ас. Илияна Божова, специалност „Иранистика“  

 Пуризъм и консерватизъм: дебати за ролята на арабския език в съвременен Иран 
 
 

18:15–18:30 ч. — Пауза 
 
 

Сесия №3 — Приемственост и промяна 
18:30–19:00 ч. 
 
Стефан Стефанов, дипломант в МП „Близкоизточни изследвания: Общество и култура 
на арабския свят, докторант към специалност „Индология“ и „Класическа филология“  

 „Добродетелният град“ на ал-Фараби и арабската философия: приемственост и 
промяна в перипатетизма 

 
 

19:00–19:30 ч. 
 

ас. Екатерина Красимирова, Катедра „Арабистика и семитология“  

 В търсене на модерната арабска идентичност: „Крачка по крачка след Фаряк“ 
 

 

Заключителни наблюдения 

19:30–20:00 ч. 
 

 проф. д-р Милена Братоева, Катедра „Класически изток“, зам.-декан на ФКНФ 

 Обща интердисциплинарна дискусия 
 
 

20:00 ч.       Закриване на семинара 

 
 

Участници в дискусиите: 

 проф. дин Йордан Пеев, проф. дфн Цветан Теофанов, проф. дфн Павел Павлович  

 доц. д-р Галина Евстатиева, доц. д-р Надя Филипова (ИИстИ – БАН) 

 доц. д-р Цветомира Пашова, гл. ас. д-р Христина Чобанова,  

 д-р Марио Аппен (ЦИЕК), докторант Антония Начева (Индология) 

Докторанти и постдокторанти, участващи като дискутанти: 

 гл. ас. д-р Евлоги Станчев (ИБЦТ – БАН) – сесия №3 

 докторант Димитър Драгнев, специалност „Класическа филология“ – сесия №1 и 2 


