ПРОГРАМА на: Международната конференция:“РЕЛИГИЯ, ЦЕННОСТИ, ОРТОДОКСАЛНОСТ.
Религията и науката в 21 век“, посветена на 145 г. БАН и под патронажа на Председателя на
БАН - акад.Ст. Воденичаров; 17.07.2014, от 9,45-17 часа; зала 204, Руски
културно-информационен център,София.
Организатори: НИ група „Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог“- БАН и СУ; катедра “Религия…“- ИИОЗ, БАН и
РКИЦ –София. Ръководител на проекта - Дфн.Ст.Пенов

Акад.дтн.Стефан Воденичаров –Председател на БАН. Обръщение към участниците.
Доц.,дфн.Ст. Пенов: Увод към проблематиката:Детерминация и взаимодействие на религията,
философията и науката. Религия и общество, църква и държава в България.
Приветствие от Директора на ИИОЗ.
Проф.дфн.Александр Усачев/Елец.у-т/ -Западная и русская религиозная и научная мысль(Диханова К).
Национален Съвет на религиозните общности в България: Кафе пауза &Представяне на книгата
«ХУМАНИЗЪМ,НАУКА,РЕЛИГИЯ»София 2014 - д-р Рупен Крикорян; д-р Камелия Славчева; Д-р
Марсел Израел; дфн.Ст.Пенов&равин Ахарон Зербиб/rabbi Aharon Zerbib - Messiah Religion in 2014.
Проф.д-р Александър Гънгов/СУ/: Съвременно звучене на Хегеловото разбиране за безусловното.
Проф.дфн.дпн. Петко Ганчев: :"Идеята за Бога и доказателства за неговото битие в модерната
философия и постнекласическата наука"
Проф.дин.Владимир Чуков /ВУ/:ИДИЛ между халифата и съвременния тероризъм.
Доц.д-р Веселин Босаков: Срещи на исляма с модерността – проблеми и перспективи.
Доц.д-р Елена Петрова: Морални отклонения и авторитет на духовния лидер.
Доц.д-р Клара Тонева/СУ/-История на религиите-метроном на отсамното и отвъдното.
Доц.д-р Емилия Петрова: За духовността, религията, християнството в Европа днес"
Гл.ас,д-р Венета Кръстева -"Църквата в сблъсъка между профанно и свещено"
.
12,30 до 13,15 часа – дискусия.
13,15 до 14 часа-обедна почивка.
Следобедно заседание-14 часа.Водещи - Доц.д-р Елена Петрова и дфн.Ст.Пенов.
Проф.Антоний Хубанчев/СУ/& Д-р Йордан Цонев/Народно събрание/:(Глобалната криза, социалната
етика на Църквата и К.Маркс (Основни идеи на кардинал Райнхард Маркс в: "Капиталът. В защита на
човека"). ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА и следобедна кафе-пауза.
Доц.Костадин Нушев:Православната църква и отношението между наука и религия в началото на 21 в.
Гл.ас.д-р Цветина Рачева/СУ/- "Онтология на прошката"
Доц.д-р Таня Батулева-Различието: религиозни и философско-етически перспективи.
Доц.д-р Борислав Нинов: Мета-религиозни и социо-психични мотиви на убийствата и самоубийствата
в България/2000-2013 г./
Д-р Камелия Славчева –Църковните отци и учението за естествения нравствен закон
Кирил Милчев- Образът на варварите в късно-античните църковни летописи.
Гл.ас.д-р Людмил Петров: Религиозното в епохата на постмодерна.
Д-р Севделина Николова: Християнско изкуство и архетип.
Д-р Дмитрий Бирюков/ Санкт-Петербург/.Горизонты естествознания у Иоанна Дамаскина
Сергей Методиев -"Постсекуларна динамика на религията.Съвременни визии ."
Док.Жанета Христова –Християнството като социо-културен процес.
Док.Теодора Димитрова – Аргументите на теорията за“интелигентния дизайн.
Дфн. Ст. Пенов - Науката на 21 век и абрахамистичните религии за психофизичния проблем и
човешката личност.
16,30 до 17 часа – ДИСКУСИЯ.
Закриване на конференцията.
Бележка: работни езици/ Languages: Български, Русский, English.
Координатор проекта:дфн.Ст.Пенов,зав.кафедры«Религии»,БАН/DSc.PhD.St.Penou () שאלתיאל

