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Благоевград

17 и 18 Ноември 2014 г.

За Участниците в конференцията:
Срок за подготовка и предаване на готовите
материали 28.02.2015
Изисквания: Виж критериите
„Философски Алтернативи”.

на

Благоевград
Зала 412

списание

Контакти:
доц. д-р Юлия Васева-Дикова
email: julvadi@abv.bg
координатор Виолета Колева
email: v__koleva@abv.bg
vili75koleva@abv.bg

Организатори
Секция „Онтологически
изследвания” ИИОЗ-БАН,

и

епистемологически

секция „Философия” при СУБ и
Катедра „Философия” към Философски факултет
на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Понеделник, 17 ноември
Модератор: проф. дфн Ангел Стефанов
13.00-13.15 – Откриване на конференцията

докторант Т. Димитрова „Системната биология в
концептуалната схема на интелигентния дизайн”,
доц. д-р Ю. Васева-Дикова „Наука и познание в
проблема за цветовете”.
Вторник, 18 ноември

13.15-14.45 – Първи блок презентации
Участници:

Модератор: доц. д-р Юлия Васева

доц. д-р А. Апостолов „Критически рационализъм
и/или марксизъм”, доц. д-р Б. Грозданов
„Геометрична конгруентност”, доц. д-р А.
Димитров „За йерархичната природа на смисловия
порядък”, доц. д-р Л. Гурова „За обяснителната
сила на един клас неказуални обяснения”, гл. ас. Цв.
Горанова „Специфика на етико-нормативния канон
на българската природонаучна школа”.

9.00-10.30 – Трети блок презентации
Участници:
гл. ас.д-р Н. Турлаков „Философският обрат към
езика”, докторант Цв. Рачева „Роля и значение на
понятието λογισµοζ при Архит”, ас. д-р А. Лешков
„Метафорика на познанието? Бележки по
феноменология на науката”,

14.45-15.00 – Почивка

10.30-10.45 – Почивка

15.00-17.00 – Втори блок презентации

10.45-12.00 – Четвърти блок презентации

Участници:

Участници:

проф. дфн А. Стефанов „Парадокси на
познанието”, доц. д-р Ив. Димитров „Знание, познание, наука. Кантиански дистинкции”, доц. д-р К.
Енчев „Метафоричната потенциалност”,

гл. ас. д-р Г. Пенев „Култура, ценности и морал”,
М. Христоскова „Изгнание и истина (Адорно и
Флусер)”, докторант М. Банев „Езикови паметници
и тяхната роля за науката и историята”.

