
Програма на конференция „Език и познание“ 

място на провеждане: сграда Ректорат, зала 1 

12.03.2016, събота 

9:30-9:45 – откриване 

Сесия 1 

Модератор: доц. д-р Марина Бакалова  

9:45-10:15 – проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ): За функциите на езика и познанието 

в мисленето  

10:15-10:45 – проф. дфн Сергей Герджиков (СУ): Човешки интелект и константи в 

артефакти и поведения 

10:45–11:15 – доц. д-р Росен Люцканов (ИИОЗ, БАН): Аристотеловата теория на 

предикацията: формален анализ чрез пространства на Чу 

11:15-11:30 – Кафе-пауза 

11:30-12:00 – доц. д-р Константин Янакиев (СУ): Изображението и логическата 

граматика на науката  

12:00-12:30 - доц. д-р Тодор Полименов (СУ) : Пропозиционалният характер на езика  

12:30-13:45 – обедна почивка 

Сесия 2 

Модератор: проф. дфн Анета Карагеоргиева 

13:45-14:15 – проф. д-р Силвия Минева (СУ): Езикът на омразата в контекста на 

истината и толерантността - етически прочит  

14:15-14:45 – доц. д-р Марина Бакалова (ИИОЗ, БАН): Основни фактори в ситуациите 

на познавателно несъгласие между равнопоставени  

14:45-15:15 – доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН): Сигнали, жестове, модулации: 

познавателни елементи на опита в езика 

15:15-15:45 – Кафе-пауза 

15:45-16:15 – докторант Антон Дончев (НБУ): Перспективи за развитие на 

абдуктивния метод 

16:15-16:45 – асистент Николета Николова (СУ): Вроден език и идиолект 

16:45-17:15 – доц. д-р Димитър Г. Иванов (СУ): Неврофилософия на езика 



Паралелна следобедна сесия (зала 41) 

Модератор: асистент Боян Василев 

13:45-14:15 – асистент Атанас Красимиров Анов (Медицински университет, Плевен): 

Връзката логика – език като проблем за познанието  

14:15-14:45 – Петър Евтимов (ВТУ): Езикът и преживяванията на духа – към едно 

ново изследване на съзнанието 

14:45-15:15 – докторант Катерина Парзулова: Език, практика, познание: критика на 

репрезентативните теории за езика и познанието – Витгенщайн и Рорти  

15:15-15:45 – Кафе-пауза 

15:45-16:15 – Никола Неделчев (СУ): Обработка на семантичното съдържание при 

употребата и разбирането на думи, препращащи или рефериращи към действия  

16:15-16:45 – докторант Невена Крумова (ЮЗУ): Еротичното като междуиндивиден 

феномен на езика 

13.03.2016, неделя 

Сесия 3  

Модератор: доц. д-р Димитър Иванов 

9:30-10:00 – доц. д-р Анна Бешкова (СУ): За това, което е  

10:00-10:30 – докторант Христо Вълчев (СУ): Аналитичните твърдения  

10:30-11:00 – магистрант Калоян Нечев (СУ): Отбор, познание и език. Естествено 

движение към ред и ефективност 

11:00-11:15 – Кафе-пауза 

11:15-11:45 – асистент Боян Василев (ИУ, Варна): Откъде знаем, че имаме свободна 

воля и какво означава изразът "свободна воля"? 

11:45-12:15 - докторант Елена Чорбаджиева (СУ): Логическите критерии за смислено 

говорене 

12:15-13:30 – обедна почивка 

Сесия 4 

Модератор: доц. д-р Константин Янакиев 

13:30-14:00 – гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ): Моделиране на истината в 

логическото пространство  



14:00-14:30 – докторант Анета Тумбева (ЮЗУ): От езика на Das Man към езика на 

Dasein  

14:30-15:00 – магистрант Мадлен Ангелова (СУ): Възможно ли е познание без език? 

Приписване на предикати на базата на неезиково поведение  

15:00-15:30 – Меги Попова (СУ): Философските проблеми 

15:30-16:00 – Кафе-пауза 

16:00-16:30 – магистрант Илия Русенов (СУ): Езикът на мързела 

16:30-17:00 - гл. ас. д-р Десислава Дамянова (СУ): Границите на изразността в 

китайската философия (Езикът на Пътя в даоизма) 

17:00-17:30 – магистрант Камелия Янакиева (ВТУ): Език и познание в източните 

концепции на даоизма и дзен-будизма  

17:30 – Закриване на конференцията 

 


