
КЛИМЕНТОВИ ДНИ НА  
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – 2017 г.  

 

ПРОГРАМА 

 
6 НОЕМВРИ 

 
18.00 ч. Галерия „Алма матер“, Ректорат 
Изложба-живопис на проф. д-р Стефан Алтъков и графика на проф. Буян 
Филчев. Събитието се организира от Факултета по начална и предучилищна 
педагогика.  
 

8 НОЕМВРИ 
 
10.30 ч. Заседателна зала 1, Ректорат 
Кръгла маса на тема „Равнище на формираност на езиковите компетентности 
у учениците в началния етап на основната степен на образование“. Събитието 
е по проект, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет 
на Софийския университет, с научен ръководител проф. дпн Н. Иванова. В 
кръглата маса ще вземат участие членовете на научния екип за осъществяване 
на проекта (докторанти и студенти) и преподаватели от Факултета по 
педагогика.  
 

14 НОЕМВРИ 
 
12.15 ч. 243 аудитория, Ректорат 
"Обзета или увлечена? Царуването на Мария Тюдор" - открита лекция на 
проф. Марек Смолук от Университета на Жельона Гура, Полша. Проф. 
Марек Смолук е ръководител на Катедрата по американска и британска 
култура и история в Университета на Жельона Гура, Полша. Събитието се 
организира от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по 
класически и нови филологии“.  
 

16 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч. Биологически факултет 
Традиционна младежка научна конференция “Климентови дни”. 
Конференцията ще се проведе на 16 и 17 ноември 2017 г. в Биологическия 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/konferencii


факултет. В рамките на форума ще изнесе презентация Dr. Katarzyna Gaca, PhD 
– Elsevier Customer Consultant for Central-Eastern Europe. Ще се се 
проведе FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education. Съпътстващи 
мероприятия: Кръгла маса "Кариерно развитие", Кръгла маса „Тенденции в 
електронното обучение - технологични и педагогически решения“.  
Организатори на събитието са Биологическият факултет, Фонд „Научни 
изследвания“ на Университета, Научно-изследователският сектор при 
Софийския университет, Съюзът на учените в България  – секция биохимия, 
биофизика и молекулярна биология, студентският клуб СКОРЕЦ. 
 
11.00 ч. 45-та аудитория, Ректорат 
Среща с преподавателите и студентите от специалност „Социални дейности“ 
на тема: „Модели за професионално развитие в социалната работа“. Срещата 
е посветена на 10 години от създаването на Катедра „Социална работа“ във 
Факултета по педагогика. 
 

17 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч. Център по кореистика, Център за източни езици и култури  
Международната научна конференция “Cultural and Religious Aspects in Korea 
and Bulgaria. Cross-Cultural Approach”. Събитието се организира от Катедра 
„Кореистика“ към Факултета по класически и нови филологии.  
 
9.00 ч. Център за академично качество, Ректорат 
Двудневна научна конференция за студенти, докторанти и млади научни 
работници – романисти. Събитието се организира от Катедра „Романистика“ 
на Факултета по класически и нови филологии.  
 

20 НОЕМВРИ 
 
18.00 ч. Галерия „Алма матер“, Ректорат 
Изложба „Виенски дневници“ на студенти от специалност „Изобразително 
изкуство“. Събитието се организира от Факултета по начална и предучилищна 
педагогика.  
 

21 НОЕМВРИ 
 
14.00 ч. Заседателна зала 2, Ректорат 
Лекция на проф. Тур-Айнар Сетер от Университета в Трондхайм на тема: 
„Норвегия – общество на благоденствието. Социално-икономическо развитие 
на страната от II световна война до наши дни“ (на норвежки език). Събитието 



се организира от Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Факултета по 
класически и нови филологии и се провежда в рамките на честванията на 25-
годишнината на специалност „Скандинавистика“.  
 
17.00 ч. Заседателна зала 1, Ректорат 
Представяне на основаването и развитието на университетската педагогика 
в Софийския и Лайпцигския университет до 1945 г. като наука, специалност, 
набор от лекционни курсове на университетските преподаватели  и профила 
на първите випуски на студентите. Научното изследване е реализирано по 
научен проект, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния 
бюджет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Събитието се 
организира от Факултета по педагогика.  
 

22 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч. Заседателна зала 2, Ректорат 
Климентови четения за млади изследователи. Събитието се организира от 
Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии.  
 
11.00 ч. Аула, Ректорат 
Тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри 
през уч. 2016/2017 г. на Факултета по педагогика.  
 

23 НОЕМВРИ 
 
9.30 ч. Конферентна зала, Ректорат 
Конференция „2000 години Овидий“. Научният форум ще продължи и на 24 
ноември в Заседателна зала 1 в Ректората.  
През 2017 г. се навършват 2000 години от смъртта на римския поет Публий 
Овидий Назон – един от най-четените, превеждани, имитирани и 
коментирани автори в римската литература, с огромно влияние върху 
поезията, изкуствата и музиката на Средновековието, Ренесанса и 
Модерността. По време на конференцията ще се споделят научни търсения в 
контекста на творчеството и рецепцията на Овидий. Събитието се организира 
от Катедра "Класическа филология" към Факултета по класически и нови 
филологии.  
 
16.00 ч. Заседателна зала 2, Ректорат 
Заключителна кръгла маса по проект „Немскоезична литература в български 
културен контекст“. Събитието се организира от Катедра „Германистика и 
скандинавистика“ на Факултета по класически и нови филологии и се 



провежда в рамките на честванията на 25-годишнината на специалност 
„Скандинавистика“.  
 

24 НОЕМВРИ 
 
13.00 ч. 130 аудитория, Факултет по химия и фармация  
IX научна сесия на Факултета по химия и фармация. 
 
15.00 ч. Аула, Ректорат 
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017 г. на 
Богословския факултет.  
 
18.00 ч. Заседателна зала 1, Ректорат 
Представяне на книгата на проф. Искра Христова-Шомова „Песни от Климент. 
Служби от св. Климент Охридски за пророк, апостол, отец, мъченик и 
мъченица”. Събитието се организира от Катедрата по кирилометодиевистика 
към Факултета по славянски филологии.  
 
19.00 ч. 130 аудитория, Факултет по химия и фармация 
Вечер на химията. Организира се от Факултета по химия и фармация.  
 

25 НОЕМВРИ 
 
8.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски” на Богословски 
факултет 
Празнична утреня и божествена св. Литургия, след което ще се проведе 
традиционно празнично Литийно шествие до паметника на св. Климент 
Охридски. Събитието се организира от Богословския факултет.  
 
11.00 ч. Паметник на св. Климент Охридски 
Поднасяне на венци от академичната общност на Софийския университет. 
 
11.15 ч. Аула, Ректорат 
Академично тържество, посветено на патронния празник на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
 
17.00 ч. Академичен параклис „Св. Климент Охридски” на Богословски 
факултет 
Вечерня и традиционна Светоклиментова вечер със студенти и преподаватели 
в ауд. 5 на факултета.  
 



27 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч. Заседателна зала 1 
Конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на доц. Петър 
Илчев. Събитието се организира от Катедрата по кирилометодиевистика към 
Факултета по славянски филологии.  
 

28 НОЕМВРИ 
 
16.00 ч. Физически факултет 
"Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще" – лекция на доц. д-р 
Ивайло Христосков. 
Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия 
факултет с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха 
обществото на XIX век.  
 
16.40 ч. Физически факултет 
"Квантова информация и квантови компютри" лекция на доц. д-р Светослав 
Иванов 
Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия 
факултет с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха 
обществото на XIX век.  
 
17.20 ч. Физически факултет 
“Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за 
светлината ” – лекция на проф. дфн Александър Драйшу 
Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия 
факултет с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха 
обществото на XIX век.  
 

29 НОЕМВРИ 
 
9.30 ч. Заседателна зала 1, Ректорат 
Лекция на посланика на Кралство Швеция г-жа Луис Бергхолм на тема: 
"Швеция и Европейският съюз в контекста на българското председателство на 
ЕС" (на английски език). Събитието се организира от Катедра „Германистика 
и скандинавистика“ на Факултета по класически и нови филологии и се 
провежда в рамките на честванията на 25-годишнината на специалност 
„Скандинавистика“.  
 
 



16.00 ч. Зала 61, Факултет по журналистика и медийна комуникация 
Медийният образ на българския външнополитически дневен ред. Изследване 
на тема "Външнополитическите тези в предизборната кампания за 
парламентарни избори 2017 г. (24.02–24.03.2017)". 
Какъв е медийният образ на българския външнополитически дневен ред? 
Отговорът на този въпрос се търси с анализа на политическите твърдения в 
предизборната кампания за парламентарните избори на 26.03.2017 г., както и 
с по-широкия поглед към представянето на външната политика на България в 
публичното пространство в изследване на научен колектив от катедра 
"История и теория на журналистиката", осъществено по проект, финансиран 
от Софийския университет. Резултатите от изследването ще бъдат 
представени от авторките проф. д-р Мария Нейкова и ас. д-р Ралица Ковачева 
 

30 НОЕМВРИ 
 
9.00 ч. Аула, Ректорат 
Международна конференция „Суифт днес: наследството му от 
Просвещението до съвременната политика“ (Swift Today: His Legacy from the 
Enlightenment to Modern-Day Politics). Конференцията е посветена на 350-тата 
годишнина от рождението на Джонатан Суифт. Тя ще продължи в 
Заседателна зала 1 от 12.00 ч. и на 1 декември, от 9.00 ч. в Заседателна 
зала 1 в Ректората.  
Конференцията си поставя за цел да разгледа творчеството на Джонатан 
Суифт в неговия исторически и политически контекст, както и да осветли 
проблеми, свързани с  неговото влияние, значение и рецепция от началото на 
XVIII до наши дни.  
Творчеството на Суифт намира своите художествени и артистични отражения 
през вековете в множество имитации, пародии, пренаписвания и продължения, 
които служат и като актуални рефлексии. Тези паралели формират друг 
основен фокус на форума. 
Третият тематичен фокус се отнася до значението и ролята на Суифт в епохата 
на „пост“-истината и фалшивите новини. 
В рамките на конференцията ще бъдат изнесени 20 доклада, от които два 
пленарни, по следните дискусионни теми: 

• Философски въпроси в творчеството на Суифт;  
• Модерност и социално-политически въпроси в произведенията на 

Суифт;  
• Теологични и философски аспекти в сатирата на Суифт;   



• Английско-ирландски отношения и колониализъм; 
• Имитация, пародия, пренаписвания, продължения на текстовете на 

Суифт;  
• Сатира и ирония;  
• Контекст, интертекстуалност, метатекст;  
• Утопия, антиутопия, дистопия и научнофантастични проекции;   
• Илюстрации и филмови адаптации;  
• Културна рецепция, преводи и преводимост.   

Конференцията е организирана от катедра „Англицистика и американистика“ 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с любезната подкрепа на 
Посолството на Ирландия в България и Фондация „Университетска 
англицистика и американистика (ФУАА)“. 
 
10.30 ч. Яйцето, Ректорат 
Лекция на проф. Елизабет Оксфелт от Университета в Осло на тема: "Ние, 
отрасналите в най-богатата и свободна страна на света": глобалното чувство 
за вина в романа "Срам".   (на норвежки език). Събитието се организира от 
Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Факултета по класически и 
нови филологии и се провежда в рамките на честванията на 25-годишнината 
на специалност „Скандинавистика“.  
 
16.00 ч. Физически факултет 
"Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)" – лекция на доц. 
д-р Пламен Данков. 
Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия 
факултет с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха 
обществото на XIX век.  
 
16.40 ч. Физически факултет 
„Космическите открития на XXI в.“  – лекция на гл. ас. д-р Владимир 
Божилов. 
Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия 
факултет с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха 
обществото на XIX век.  
 
17.00 ч. Яйцето, Ректорат 
Представяне на книга на българския модернизъм Bulgarian Modernism 
Сборник статии. Съставителство: проф. Стефана Русенова; Превод: доц. 
Юлия Стефанова и проф. Стефана Русенова. Книгата е част от 



изследователски проект „Българският модернизъм в контекста на 
Европейските модернизми“, осъществен с подкрепата на Университетски 
комплекс по хуманитаристика. Издателство „Полис“, София 2017 г. Събитието 
се организира от Университетския комплекс „Хуманитаристика“ съвместно с 
Факултета по класически и нови филологии.  
 
17.10 ч. Физически факултет 
“Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови 
системи" – лекция на  
доц. д-р Гергана Герова. 

Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия 
факултет с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха 
обществото на XIX век.  
 
18.30 ч. Литературен клуб „Перото“ 
Лекция на проф. Елизабет Оксфелт от Университета в Осло на тема: 
"Щастливите скандинавци и "другият" – чужденецът-емигрант в 
скандинавската литература. Четири афективни стратегии" (на английски език 
с превод на български). Събитието се организира от Катедра „Германистика и 
скандинавистика“ на Факултета по класически и нови филологии и се 
провежда в рамките на честванията на 25-годишнината на специалност 
„Скандинавистика“.  


