
ОБЩ МОДЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 

 
24.04.2017 г., понеделник 

 
9 – 10 ч. Регистрация на участниците, пред Аулата 
 
10 – 12 ч. Откриване и пленарни доклади 
 
12 – 13 ч. Регистрация на участниците, пред Аулата 
 

АУЛА 
Езиковедски 
четения 

Зала 2 / ауд. 125 
Езиковедски 
четения 

147 аудитория 
Езиковедски 
четения 

Нова 
конферентна 

зала 
Литературовед-
ски четения 

Зала 1 
Литературовед-
ски четения 

160 аудитория 
Литературовед-
ски четения 

13.00 – 15.00 ч.,  
Аула,  
Секция „Езикови 
контакти, 
езикови съюзи, 
ареални и 
типологични 
явления: пътища 
на заемане и 
адаптация“ 

13.00– 15.00 ч., 
Зала 2, Секция 
„Отношенията 
между езиковите 
равнища през 
призмата на 
взаимната 
интерференция или 
на доминацията“ 

13.00 – 15.00 ч., 
147аудитория, 
Секция 
„Интердисципли
нарната 
адаптация на 
езикознанието 
към задачите на 
културологията, 
антропологията, 
политологията, 
социалните 
науки“ 

13.00 – 15.00 ч., 
Нова 
конферентна 
зала 
 
Секция в чест на 
проф. Н. 
Георгиев 

13.00 – 15.00 ч., 
Зала 1, Секция 
„Световни и 
малки 
литератури. 
Функционалност 
на географските, 
езиковите и 
политическите 
общности – 
балкански, 
славянски, 
европейски, 
западни 
литератури“ 

13.00 – 15.00 ч., 
160 аудитория, 
Секция 
„Надмощие и 
приспособяване на 
представи за 
другостта – 
утопии и 
дистопии, 
фантастика и 
фентъзи“ 

15.00 – 15.30 ч. 
Кафе-пауза 

15.00 – 15.30 ч. 
Кафе-пауза 

15.00 – 15.30 ч. 
Кафе-пауза 

15.00 – 15.20 ч. 
Кафе-пауза 

15.00 – 15.20 ч. 
Кафе-пауза 

15.00 – 15.20 ч. 
Кафе-пауза 

15.30 – 17.10 ч., 
Аула,  
Секция „Езикови 
контакти, 
езикови съюзи, 
ареални и 
типологични 
явления: пътища 
на заемане и 
адаптация“ 

15.30 – 17.10 ч., 125 
аудитория 
Секция 
„Отношенията 
между езиковите 
равнища през 
призмата на 
взаимната 
интерференция или 
на доминацията“ 

15.30 – 17.10 ч., 
147 аудитория, 
Секция 
„Интердисципли
нарната 
адаптация на 
езикознанието 
към задачите на 
културологията, 
антропологията, 
политологията, 
социалните 
науки“ 
 

15.20 – 16.30 ч., 
Нова 
конферентна 
зала 
 
Секция в чест на 
проф. Н. 
Георгиев 

15.20 – 17.00 ч., 
Зала 1, Секция 
„Световни и 
малки 
литератури. 
Функционалност 
на географските, 
езиковите и 
политическите 
общности – 
балкански, 
славянски, 
европейски, 
западни 
литератури“ 

15.20 – 17.00 ч., 
160 аудитория, 
Секция „Културна 
и интелектуална 
хегемония; 
мултикултурали-
зъм; високо и 
ниско в 
културата“ 

 

18 ч. Коктейл в ресторант „Алма Матер“ 
 
 
 
 
 

 
25.04.2017 г., вторник 

 
8.30 – 9.00 ч. – Регистрация на участници пред Аулата 



147 аудитория 
Езиковедски четения 

Зала 2  
Езиковедски четения 

Зала 1 
Литературоведски 

четения 

Нова конферентна зала – 
Литературоведски 
четения 

9.00 – 10.00 ч., 147 
аудитория, Секция 
„Интердисциплинарната 
адаптация на 
езикознанието към 
задачите на 
културологията, 
антропологията, 
политологията, 
социалните науки“  
 
10.00 – 10.40 ч., 147 
аудитория, Секция 
„Книжовен език, 
териториални диалекти, 
социолекти: 
разнообразие или 
унификация“ 

9.00 – 10.40 ч., Зала 2, 
Секция „Диахрония и 
синхрония в развитието на 
езика: аспекти на 
адаптацията, промяната, 
съжителството на 
различните езикови 
явления“ 

9.00 – 11.00 ч.,  
Зала 1, Секция 
„Художествен превод, 
приспособяване и 
автономност на 
преводача” 

9.00 – 11.00 ч., , Нова 
конферентна зала,  
Секция „Литературната 
адаптация и употребите на 
художествените 
произведения в другите 
изкуства и медиите“ 

10:40 – 11:00 ч.Кафе-
пауза 

10:40 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза 11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза 

11.00 – 12.40 ч., 147 
аудитория, Секция 
„Книжовен език, 
териториални диалекти, 
социолекти: 
разнообразие или 
унификация“ 

11.00 – 12.20 ч., Зала 2, 
Секция „Диахрония и 
синхрония в развитието на 
езика: аспекти на 
адаптацията, промяната, 
съжителството на 
различните езикови 
явления“ 

11.20 – 13.00 ч., 
Зала 1, Секция  
„Идеологическа 
доминация и съпротива. 
Конформизъм и 
неприспособимост в 
литературата“ 
 
 

11.20 – 13.20 ч. Нова 
конферентна зала, 
Секция „Автономия и 
хетерономия на 
литературното поле. 
Литературност, 
автореференциалност, 
автопоезис“ 

12:40 – 13:40 ч. Обедна 
почивка 

12:20 – 13:40 ч. Обедна 
почивка 

13.00 – 14.00 ч. 
Обедна почивка 

13.20 – 14.30 ч. Обедна 
почивка 

13.40 – 14.40 ч., 147 
аудитория, Секция 
„Книжовен език, 
териториални диалекти, 
социолекти: 
разнообразие или 
унификация“ 
 
14.40 – 15.20 ч., 147 
аудитория, Секция 
„Съвременните 
лингвистични теории 
като форми на надмощие 
или като варианти на 
приспособяване при 
конструирането на 
езиковата реалност“ 

13.40 – 15.20, Зала 2, 
Секция „Конкуриращи се 
методики и добри практики 
при обучението по 
български език в средното 
училище и при обучението 
по български език като 
чужд“  

14.00 – 15.20 ч., , 
Зала 1,  
Секция „Идеологическа 
доминация и съпротива. 
Конформизъм и 
неприспособимост в 
литературата“  
 

14.30 – 16.30 ч., Нова 
конферентна зала, Секция 
„Приспособяване-то като 
съобразяване с литературни 
конвенции, средства и 
похвати на литературата. 
Мимезис, репрезентация, 
проектиране на свят“ 
 

15:20 – 15:40 ч. Кафе-
пауза 

15:20 – 15:40 ч. Кафе-пауза 15.20 – 15.40 ч. Кафе-пауза  

15.40 – 17.20 ч., 147 
аудитория, Секция 
„Съвременните 
лингвистични теории 
като форми на надмощие 
или като варианти на 
приспособяване при 
конструирането на 
езиковата реалност“ 

15.40 – 17.00, Зала 2, 
Секция „Конкуриращи се 
методики и добри практики 
при обучението по 
български език в средното 
училище и при обучението 
по български език като 
чужд“ 

15.40 – 17.20 ч., Зала 1,  
Кръгла маса „Литература и 
техника” 

 

 
ВАЖНО! ДОКЛАДИТЕ СА ПО 15 МИНУТИ, А СЛЕД ВСЕКИ ДОКЛАД ИМА 5 
МИНУТИ ОБСЪЖДАНЕ. МОЛИМ ВИ ДА СПАЗВАТЕ ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ. 


