
МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА 2017 г. 
 

3 май, сряда 
 

14.00 часа, 130-та аудитория, Факултет по химия и фармация 
Дни на отворените врати.Събитието  ще  започне  с  лекция  на  
заместник-декана  на Факултета по химия и фармация доц.  Милен 
Богданов,  който  ще  представи   специалностите   във  Факултета и 
начините на кандидатстване.  След това, ученици, родители и всички 
заинтересувани  ще имат възможността да посетят 12 изследователски 
лаборатории, в които ще бъдат направени демонстрации на химични 
експерименти. 
 
16.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 
Кръгла маса на тема „Арабската пролет – седем години след началото“. 
Целта на кръглата маса е от академична гледна точка безпристрастно да се 
проследи влиянието на т. нар. Арабска пролет върху основните елементи са 
социално-икономическия живот на страните от арабския свят – култура, 
икономика, природни ресурси. Акцент в дискусията ще бъде миграционният 
проблем, проблемите на сигурността и информационното отразяване на 
събитията. 
Геолого-географски факултет 

 
4 май, четвъртък 

 
8.30 часа, Факултет по химия и фармация 
Дни на отворените врати - " Химична  лаборатория  за ученици" 
Записалите се ще имат възможността  да влязат в истинска  лаборатория  
и да пипнат  със собствените  си ръце съдовете и реактивите, с които 
работят студентите и професорите. Под ръководството на наши 
преподаватели  и студенти  ще правят забавни химични  опити с 
интересен  и зрелищен резултат. 
 

9 май, вторник  
 

11.00 часа, Театрална зала, Ректорат 
Театрален форум: "Човекът и природните бедствия" под 
ръководството на доц. д-р Р. Василева 
Три сценични пърформанса /импресии/, представени от ученици от три 
паралелки от трети клас на 105-то училище "Атанас Далчев"-София.  



Ще видите:  Страхотните Боклучени чудовища;  Пак този Парников Ефект! и   
Триумфът и падането на Нейно Величество Водата. 
Драма учители на учениците са студенти от четвърти курс на специалност 
„Неформално образование“. Форумът се осъществява с  подкрепата на 
Образователен театър "Забавна наука" и е част от програмата на Центъра за 
иновации в неформалното образование на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски". 
Факултет по педагогика 

 
10 май, сряда 

 
9.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 
Представяне на студентите, които се обучават по програма Еразъм + и 
на преподаватели от Факултета по педагогика, които са участвали в 
програмата за преподавателска мобилност. 
Факултет по педагогика 
 
13.00 часа, Аула, Ректорат 
Честване на 20- годишнината на специалност „Социални дейности“ и  
10-годишнатата на катедра „Социална работа“ във Факултета по 
педагогика. 
Факултет по педагогика 
 

11 май, четвъртък 
 
9.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 
Патронен празник на Факултета по педагогика – ден на светите братя 
Кирил и Методий. 
В 10.00 часа ще бъде направен водосвет, а по-късно ще бъдат поднесени 
цветя на паметника на светите братя Кирил и Методий.  
От 11.00 до 17.00 ч. празникът ще продължи с публични лекции 
хабилитирани преподаватели. 
Факултет по педагогика 
 
10.00 часа, Библиотека, Департамент за информация и усъвършенстване 
на учители /ДИУУ/ 
Експозиция на редки учебни и справочни издания от края на ХІХ – 
началото на ХХ век от фонда на Педагогическата библиотека на ДИУУ. 
Сред изложените заглавия ще бъдат: „Учебникъ ВСЕОБЩАТА ИСТОРИЯ 
(Стара история)” – София, Печатница Вълковъ, 1895; „Сборникъ за 



САМОУПРАЖНЕНИЕ по сметание за деца отъ второ отделение” – 
Пловдивъ, Издание и печат на Д. В. Манчовъ, 1890; „РЪКОВОДСТВО за 
букваря, читанката, предметното обучение и екскурзиите въ първото 
отделение на основното училище” – Казанлъкъ, Книжарницата на Г. М. 
Какачевъ, 1896; речници и др. Експозицията може да бъде разгледана до 25 
май 2017 г. 
Департамент за усъвършенстване на учители 
 
13.00 часа, Аула, Богословски факултет 
„Възкресение и възкресяване в Новозаветното благовестие”- научна 
лекция на гл. ас. д-р Росен Русев.  
Богословски факултет 
 
13.00 часа, Ректорат 
Отбелязване на професионалния празник на библиотекаря. 
Екипът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” ще 
поднесе цветя пред витража на светите братя пред Аулата на Алма Матер, 
дело на проф. Иван Пенков.  Инициативата за честването се зароди през 2016 
година.  
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 
 
13.30 часа, Факултет по журналистика и масова комуникация 
„Жанрове на забавлението и форми на скуката в телевизията” - публична 
лекция на доц. д-р Жана Попова. 
Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова 
комуникация 
 
16.00 часа, Библиотека „Филологии“, Ректорат 
Представяне на разширената дигитална научно-изследователска 
библиотека “Зограф“. 
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“и Център за славяно-
византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ 
 
17:30 часа, Централно фоайе, Ректорат 
Фотоизложба „Гутенберг и славянският свят“.  
Представяна на факсимилното издание на таблица-амулет от личната 
колекция на проф. Иван Дуйчев. 
Изложбата ще продължи до 24 май 2017 г.  
Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ 
  



18.00 часа,  233-та аудитория, Ректорат 
„Св. св. Кирил и Методий - покровителите на Европа" – открита лекция 
на гл. ас. д-р Радослав Спасов (Исторически факултет), заместник 
изпълнителен директор на Музея на Софийския университет. 
Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии 
 
18.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 
ФОРУМ 2019: Горе-долу култура. Публичен семинар „Развитие на 
партньорства“ с лектори Питър Дженкинс и Шила Райт – част от серията 
ФОРУМ 2019 на Фондация „Пловдив 2019“. Опитът на гост-лекторите е 
свързан с изобретяването на иновативни подходи за прилагането на културни 
практики като средство за социална промяна. Семинарът има за цел да насочи 
вниманието върху партньорствата и връзките на културата с различни 
области. Събитието е част от проекта „Развитие на партньорства“ 
(Partnership Development), организиран от Йоана Стефанова, Рая Стефанова, 
Албена Тагарева, Виктор Янков и Лилия Йовчева, като резултат от 
съвместното им участие в Salzburg Global Seminar YCI. Семинарът ще 
продължи на 15 май в Пловдив с допълнително провеждане на 
специализирана работилница, ръководена от двамата лектори. Семинарът ще 
е на английски език с осигурен превод на български език. 
 Културен център на Софийския университет съвместно с Фондация 
„Пловдив 2019“ и Британския съвет 

18.30 часа, Фоайе пред 272-ра аудитория 
„25-та антарктическа експедиция” – фотоизложба.  
Експозицията е по повод успешно завършилата 25-та Юбилейна 
антарктическа експедиция и може да бъде разгледана до 19 май 2017 г. 
Национален център за полярни изследвания и Български антарктически 
институт 
 
19.00 часа, 272-ра аудитория 
„Антарктида – 25 стъпки в бъдещето” - прожекция на документален филм 
на Цветелина Атанасова и Борислава Димова.  
Събитието е по повод успешно завършилата 25-та Юбилейна антарктическа 
експедиция. 
Национален център за полярни изследвания и Български антарктически 
институт 
 

http://yci.salzburgglobal.org/overview.html


12 май, петък 

Университетска научна и творческа база „Цветан Бончев“, Гьолечица 
От 12 до 14 май Факултетът по педагогика, Учебно-научната лаборатория по 
експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ и 
Центърът по професионално и кариерно развитие организират за седми 
пореден път обучително-консултативен семинар „Академични 
предизвикателства“ със студенти от специалности „Педагогика“, 
„Социални дейности“  и „Неформално образование“ и чуждестранните 
Еразъм студенти към факултета.  
Факултет по педагогика 

 
13 май, събота 

 
12.00 часа, Департамент за езиково обучение  
Ден на отворените врати (от 12 до 16 часа). По време на събитието ще се 
проведат входни тестове по български език и чужди езици, ще бъдат изнесени 
открити уроци по български език за чужденци и чужди езици и ще бъдат 
представени електронни ресурси за обучение.  
Департамент за езиково обучение  

 
15 май, понеделник 

 
9.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 
Теоретичен семинар на катедра „История на педагогиката и управление на 
образованието“ със студенти по повод Патронния празник на Факултета по 
педагогика. 
Факултет по педагогика 
 
17.00 часа, 176-та аудитория, Ректорат 
„Елинизмът в Тракия. Поглед върху тракийските градове Кабиле, 
Севтополис и Хели“ - лекция на доц. д-р Камен Димитров (Институт за 
балканистика с център по тракология към БАН), гост-лектор в рамките на 
Phrontisterium classicum (Семинар на специалност "Класическа филология") 
във връзка с честването на 45-годишнината от основаването на Центъра по 
тракология.  
Катедра „Класическа филология“към Факултета по класически и нови 
филологии 
 

 



18.00 часа,  Галерия „Алма матер“, Ректорат 
„Маската: Между магията и второто аз“ -  изложба живопис и колажи на 
съвременни индонезийски художници. Експозицията може да бъде 
разгледана до 19 май 2017 г. 
Изложбата ще покаже картини, свързани с яванските традиционни маски от 
различни артисти, някои от които лично ще присъстват по време на 
изложбата. Произведенията са предимно абстрактни, представящи маската 
като част от живота на модерния човек в пряк и метафоричен смисъл, но и 
също като традиционно изкуство от Архипелага.  
Културен център на Софийския университет съвместно с Посолството на 
Република Индонезия; Арт център Джаго Тарунг от Джогджакарта, 
Индонезия 
 

16 май, вторник 
 

10.00 часа, Конферентна зала „Яйцето“, блок 4, бул. "Цариградско шосе" 
№ 125 
Ежегодна научна видеоконференция под надслов „Международни 
музейни четения“, организирана от Катедра „Библиотекознание, научна 
информация и културна политика“ съвместно с Орловския държавен 
институт на културата. Тази година темата на конференцията е 
"Комуникаuионни възможности  на съвременните  музеи, библиотеки и 
архиви". Участват студенти и докторанти от българска  и руска страна. 
Докладите се публикуват в електронни и/или печатни сборници. Събитието 
ще продължи и на 17 май 2017 г. 
Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към 
Философския факултет 
 
17.00 часа, Факултет по журналистика и масова комуникация 
Семинар на Катедра „радио и телевизия“ на тема „Алтернативен рок на 
Балканите“. Лектори доц. Юлияна Жабева-Папазова, докторант Гергана 
Райжекова. 
Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика и масова 
комуникация 

 
17 май, сряда 

 
13.30 часа, 130-та аудитория, Факултет по химия и фармация 
ХVI-та Национална конференция по химия и фармация. 
Съорганизатор  на конференцията е Хумболтовият  съюз в България. На 



откриването лекция ще изнесе проф. Петър Петров от Института по 
полимери, БАН на тема: "Наноразмерни агрегати от амфифилни блокови 
съполимери: получаване, свойства и приложение“. 
Конференцията ще продължи до 19 май 2017 г.  
Факултет по химия и фармация 
 
9.00 часа, зала 213, Факултет по начална и предучилищна педагогика 
Пети студентски научен форум.   
Ще бъдат представени научни разработки на студенти – самостоятелно или в 
съавторство с техни преподаватели. Участие имат студенти от ОКС 
„бакалавър“, редовна форма на обучение, от различни специалности – 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна 
педагогика и чужд език“, „Специална педагогика“, „Социална  педагогика“, 
„Музика“ и „Изобразително изкуство“. 
Катедра „Начална училищна педагогика“ към Факултета по начална и 
предучилищна педагогика 
 
9.30 часа, Конферентна зала,  Ректорат 
„Списанието „Орфей“ (1915) или как се организира литературен 
скандал“ - лекция на доц. д-р Педро Ейраш от Университета на Порто. 
Специалност „Португалска филология“, Катедра по испанистика и 
португалистика към Факултета по класически и нови филологии 
 
14.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 
Лекция на посланика на Кралство Дания в България Кристиан 
Кьонигсфелт за актуални теми в датската култура, общество и 
народопсихология. Лекцията е предвидена за студенти от специалност 
„Скандинавистика“ и ще бъде на датски език.  
Официално награждаване на отличените студенти сред участниците в 
конкурса за литературна творба на датски език на тема: „Мечта за ”hygge” 
или моята история за лека нощ”, вдъхновена от разкази от книгата „Истории 
за лека нощ за възрастни“. Конкурсът се провежда в партньорство с 
Посолството на Кралство Дания в София и Министерството на културата, 
Датската агенция за замъци и култура.  
Център за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен”, 
специалност „Скандинавистика“, Катедра по германистика и 
скандинавистика към Факултета по класически и нови филологии  
 
16.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 
Първи аудиовизуален форум. Представяне на първата дигитална 



аудиовизуална продукция по телевизионна история.  
Студенти по телевизионна журналистика в рамките на курса „История на 
телевизията” с преподавател доц. д-р Поля Иванова 
Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”, Факултет по 
журналистика и масова комуникация 
 
16.00 часа, Център за академично качество, Ректорат 
Представяне на новия френско-български речник на ИК „Колибри“ и 
среща с авторите и редактора на речника доц. д-р Асен Чаушев.  
Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии 
 
18.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат 
Представяне на тома с произведения на  Кристофър Марлоу „Дидона 
картагенската царица. Херо и Леандър“  в превод на проф. Евгения 
Панчева. Изданието ще бъде представено от проф.Александър Шурбанов. 
Изявата ще се проведе съвместно с издателство "Агата-А". 
Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и 
нови филологии 

18.00 часа, Театрална зала, Ректорат 
Кинофорум „Моят филм“ - Изборът на проф. Миглена Николчина: 
прожекция и дискусия върху филма „Мишена“ на реж. Александър Зелдович 
(по сценарий на Владимир Сорокин и Александър Зелдович). Модератор: 
Васил Прасков. 
В рамките на форума се насърчава свободното споделяне на мнения и 
интерпретации от различни любителски, изследователски и експертни 
позиции извън полето на кинокритиката и сериозното знание за 
киноизкуството.  
Културен център на Софийския университет 

 
18 май, четвъртък 

 
10.00 часа, Аула, Ректорат 
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри на 
Философския факултет. 
Философски факултет 
 
11.00 часа, Фоайето на Биологическия факултет 
Четвърти Ден на очарованието на растенията – 2017. Събитието ще се 
проведе за втори пореден път във факултета. Денят на очарованието на 



растенията ще се проведе като ден на отворените врати и ще включва 
различни активности като конкурси за най-добра рисунка, презентация или 
видео, снимка и есе. Предвидени са кът за изработване на апликации, 
засаждане на цветя и семена от различни растения, посещения в хербариума 
и Геномния център на Биологическия факултет.  
Онагледяващи презентации, постери и опитни постановки ще представят 
информация по различни теми, свързани с растенията и тяхното значение. 
Изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения ще 
допълват предвидените активности.  
Биологически факултет съвместно с АгроБиоИнститута на 
Селскостопанската академия (АБИ-ССА) 
 
12.00 часа, Двора на Ректората 
Официална церемония за награждаването на победителите в турнира за 
„Купата на Ректора“. 
Департамент по спорт 
 
13.30 часа, Факултет по журналистика и масова комуникация 
Фестивал на студентското творчество. Ежегоден фестивал на катедра 
„Радио и телевизия“, на който се представя радио и телевизионната 
студентска продукция от учебната година. 
Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова 
комуникация 
 
14.30 часа, Факултет по журналистика и масова комуникация 
Представяне на първия брой на платформата „Медиалог”. Интернет 
платформата „Медиалог“ е сайт със списание на катедра „Радио и телевизия“ 
Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова 
комуникация 
 
15.30 часа, Театрална зала, Ректорат 
Представяне на Португалия като туристическа дестинация. 
Събитието се провежда в рамките на традиционните Празници на световните 
туристически дестинации, представени от студентите от ІV курс в 
специалност „Туризъм” и техните преподаватели от Катедра „География на 
туризма”. 
Геолого-географски факултет 
 
18.00 часа, зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация 
„Възможностите на международната журналистика“ – публична лекция 



на проф. д-р Мария Нейкова. 
Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по 
журналистика и масова комуникация  
 

19 май, петък 
 
10.30 часа, Столична библиотека, Детски отдел 
"Приказки за малки и големи – театрално представяне творчеството на 
Валери Петров“. Участие ще вземат студенти от специалност 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“, I курс, с художествен 
ръководител доц. д-р Данка Щерева.  
Целта на събитието е запознаване на учениците с фрагменти от творчеството 
на големия поет и писател, насочено към децата. Представлението има 
образователно и художествено-естетическо въздействие върху децата от 
начална училищна възраст.  
Факултет по начална и предучилищна педагогика 
 
13.30 часа, зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация 
Ден на докторанта. На научния форум докторанти представят свои 
изследвания, които се обсъждат от експертен съвет. Денят на докторанта е 
традиционен за Катедра „История и теория на журналистиката“, и се 
провежда два пъти годишно – в рамките на Климентовите дни и Майските 
дни на културата на Софийския университет.  
Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по 
журналистика и масова комуникация  
 
14.00 часа, Ресторант „Алма матер“, Ректорат 
Унгаристичен уъркшоп по въпросите за предизвикателствата в 
образованието и пазара на труда 
Специалност "Унгарска филология" съвместно с Унгарския културен 
институт "Балаши" – София).  
Катедра „Класическа филология“към Факултета по класически и нови 
филологии 
 
18.00 часа, зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация 
Представяне на книгата „Медийна икономика“ с автор проф. дсн 
Петранка Филева.  
Книгата представя наблюденията на автора върху развитието на медийната 
икономика като научна дисциплина, способна да търси и дава отговори за 
структурата на медийните пазари, за поведението на медийните организации 



и за отражението на това поведение върху развитието на обществото. 
Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по 
журналистика и масова комуникация и Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“ 

 
20 май, събота 

 
9.00 часа, Конферентна зала, Ректорат 
Дни на Франсоаз Долто в България 2017 - „Предизвикателствата пред 
невъзможните професии“. 
Сред основните цели на Дните е да се потърси кое е невъзможното днес на 
„невъзможните професии“ и какви са предизвикателствата пред 
специалистите в полето на родителството и детството, юношеството.  
Отправни точки в обсъждането ще бъдат още практиката на "Зеленият двор" 
в България, „Зелената къща” във Франция, която поставя различни 
предизвикателства пред психоаналитика и включването му в „играта” между 
родителите и децата.  
Дните ще завършат с филма  „Не се страхувайте” с участието на Ф. Долто. По 
време на събитието ще бъде представено първото българско издание на 
книгата на Франсоаз Долто „В играта на Желанието” и книгата на Моника 
Богданова ''Раждането на Субекта''.  
Факултет по педагогика и „Зеленият двор“. 

 
21 май, неделя 

 
12.00 часа, Конферентна зала, Богословски факултет 
„Православието в диалог с исляма (1986 – 2012) – сравнителен поглед 
върху теми, методи и резултати“ – лекция на гост-лектор проф. д-р 
Дитмар Шон, ръководител на Източно-църковния институт в Регенсбург – 
Германия. 
Богословски факултет 
 

22 май, понеделник 
 

12.00 часа, Департамент за информация и усъвършенстване на учители  
Откриване на реновираната Британска библиотека на ДИУУ. 
Департамент за информация и усъвършенстване на учители 

 
13.00 часа, Конферентна зала, Богословски факултет 
Научна конференцията на тема: "Идеята за святото в 

https://zeleniatdvor.org/


монотеистичните религии (юдаизъм и християнство). Конференцията се 
провежда по случай 100-годишнината от публикуването на книгата на Рудолф 
Ото "Идеята за святото"(1917)". 
Богословски факултет 
 
17.00 часа, 176-та аудитория, Ректорат 
"Аскетика":  - най-пронизителният вик на Казандзакис“ – публична лекция 
на доц. д-р Драгомира Вълчева, в рамките на Ергастирион (Семинар на 
специалност "Новогръцка филология"). 
Катедра „Класическа филология“към Факултета по класически и нови 
филологии 
 
18.00 часа, Галерия „Алма матер“, Ректорат 
СВЕТЛИНА – НАМЕСА – ПРИСВОЯВАНЕ. Съвместен проект на студенти 
от Софийския университет и от Нов български университет.  
Куратори: проф. Орлин Дворянов (СУ), проф. Борис Сергинов (НБУ). 
Проектът е насочен към разкриване на смисъла, заложен в действията за 
защита, опазване и развитие на земните ресурси. Участниците поставят във 
фокуса на вниманието проблема с ролята на изкуството при разкриването на 
същността на връзките осъществявани чрез човешката дейност между 
жизнена среда  и технологии. Основната цел на проекта е представянето чрез 
артистични похвати и средства  на идеята за възможностите да се постигне 
широка съпричастност от страна на обществото към настоящите и бъдещите 
екологични и социални проблеми.  
Културен център на Софийския университет, Сдружение „Изкуство в 
действие“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност 
„Изобразително изкуство“, Нов български университет, специалност 
„Интериорен дизайн“ 

 
23 май, вторник 

 
11.00 часа, Аула, Богосровски факултет 
„Вярата в посланията на св. апостол Павел“ – 80 години от кончината на 
проф. Н. Н. Глубоковски. Лекция на проф. дбн Емил Трайчев. 
Богословски факултет 
 
18.30 часа, Конферентна зала, Ректорат 
„Гръцката песенна поезия“ – 2 част.  
Инициатива на студентите от специалност "Новогръцка филология" в 
рамките на Ергастирион, семинар на специалност "Новогръцка филология". 



Катедра „Класическа филология“към Факултета по класически и нови 
филологии 

 
24 май, сряда 

 
11.45 часа, Аула, Ректорат 
Академично тържество на Софийския университет по повод Деня на 
славянската писменост и култура 
 

25 май, четвъртък 
 
9.00 часа, Военен клуб, София 
Международна конференция на тема: „По съвестта на вярата и по дълга 
на гражданската свобода – Приносът на Българската Православна 
Църква за спасяването на българските евреи“. 
Конференцията се организира от Богословския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Асоциацията за жените-адвокати, 
ВАС, Съвета на Софийска Адвокатска Колегия, Организацията на евреите в 
България „Шалом“ и Секция „Теология“ към Съюза на учените в България, с 
благословението на Българската Православна Църква.  
 
13.00 часа, Департамент за информация и усъвършенстване на учители 
Кръгла маса „Професионално развитие и кариерно израстване на 
учителя”.  
Събитието се организира съвместно от ДИУУ, МОН и СБУ. За участие са 
поканени директори, учители и други педагогически специалисти от 
средното училище. 
 
16.00 часа, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 
Изложба на тема“ Среща с книгите на Мара Белчева“. 
Книгите на поетесата постъпват като дарение в библиотеката преди 80 години 
и се показват за първи път. Чрез книгите на известната поетеса и преводачка, 
запазили автографи, дарствени надписи и лични бележки, читателите ще се 
докоснат до света на Мара Белчева, ще усетят нейната ерудиция и богата 
култура, ще съпреживеят срещата й с близки до сърцето й приятели и 
известни интелектуалци.  
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 

 
 
 



29 май, понеделник 
 
13.00 часа, Конферентна зала, Богословски факултет 
„Църковно-канонични въпроси на второто хилядолетие“. Гост-лектор 
архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас, преподавател по Църковно 
право в Богословския факултет на Атинския университет. 
Богословски факултет 
 
13.00 часа, Център за академично качество, Ректорат 
Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на преводите от френски 
език“. Участници: проф. дфн Паисий Христов (ВТУ), доц. д-р Красимир 
Петров (ВТУ), Атанас Сугарев (ИК „Колибри“), проф. д-р Стоян Атанасов 
(СУ), преводачи от ВТУ и от СУ (катедра „Романистика“) 
Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии 
 
Централно фоайе, Ректорат 
Изложба „ГГФ през годините“.  
Геолого-географски факултет 

 
31 май, сряда 

 
13.00 часа, Заседателна зала 2, Ректорат 
Трети отворени философско-образователни ателиета. 
Участват студенти педагози от първи курс на специалност „Неформално 
образование“ и втори курс - специалност „Педагогика“. Те представят 
философско-образователните си проекти, мандали, етюди, философски 
питания за образованието – преди, сега и след.  Участници-събеседници са и 
гостите – студенти от горните курсове и други специалности, преподаватели, 
приятели. Тази година за първи път ще бъде включен и модул „Цунами“ – 
наративна философия върху оригинални съчинения на японски деца и 
семейства, воден от хоноруван асистент и редовен докторант към Факултета 
Петя Панайотова. В модула участват ученици от 18-то СУ „Уилям Гладстон“ 
и 138-мо СУ „Васил Златарски“. 
Факултет по педагогика, Клуб „Креации“ към Учебно-научната 
лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р 
Петър Нойков“ 
 
 
 


