
ПРОГРАМА НА АКАДЕМИЧНАТА  КОНФЕРЕНЦИЯ: ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ   

                          И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI в.; 6-7.VII.2017 РКИЦ-София и ИИОЗ-БАН 

- Откриване на 6 VII.2017г. в 10,00 на Шипка 34, РКИЦ-София, зала 305, етаж III. 
(ВОДЕЩИ – проф.Ст.Пенов и гл.ас.Сергей Методиев). 

  - Блок:Промоции:БАН,НСРОБ - д-р Рупен Крикорян и проф.дфн Ст.Пенов («Религия, философия 
и кабала» : ХУМАНИЗЪМ-НАУКА-РЕЛИГИЯ: Религиозните символи като послание. С. 2017; +д-р 
Марсел Израел.Научно съобщение:“  תודההכרת “ (Gratutude, Благодарност)+Предстоящи... 
    - Блок: Логика и метафизика:  проф.дфн Ст.Пенов(за втори ден: Логика и метафизика на Сът-
ворението); д-р ф&б Цветелин Ангелов : „Проблемът за онтологическия аргумент в контекста на 
Кантовата критическа ф-я“; доц.д-р Цв Рачева. Хайдегеровата философско-теологическа възмож-
ност да се мисли битието;. "проф.д-р Александър Гънгов."Въображението от филлософски позиции" 
( доц.д-р Николай Михайлов: Кант и понятието за „свещено“) 
                                               ДИСКУСИЯ – 20 МИНУТИ+ Кафе-пауза: 
- Блок: Философия-Религия и наука : Проф.дфн,дпн Петко Ганчев: "Еволюцията на Универсума 
като Освобождаване и Разгръщане на потенциите на Началото. проф.д-р Христо Гагов: Традицион-
ния християнски светоглед и ценностите на XXI век.; Д-р Теодора Димитрова: „Дарвиновият Бог»; д-
р Гери Пилоу -Библия, астрономия,зодии,календарна система –Цикъл на Метон; /Дискусия за вто-
рия ден: 60 мин;водещ семинара -Сътворяване и еволюция, Бог и свят- проф.дфн Ст.Пенов /. 
                                           ОБЕДНА ПОЧИВКА -13,00-14,00 часа . 

- Блок: Религия,философия, общество“;  гл.ас.,д-р -Сергей Методиев:  „Ханс Кюнг и неговият 
проект за световен етос ; доц.д-р Татяна Батулева: Религиозни ценности и политическа коректност; 
доц.д-р Елена Петрова. Транслация, трансформация и реконструкция на религиозните ценности в 
индийските  тv  сериали; д-р Паулина Тодорова "Психологична консултация – аналози и взаимодейс-
твие с духовно ориентираната помощ -                                               ДИСКУСИЯ – 20 МИН. 
- Блок: Религия, деноминации, ценности:  доц,д-р Костадин Нушев. "Свещеният характер на чо-
вешкия живот в християнското нравствено учение и съвременната биомедицинска етика"!гл.ас., д-р 
Людмил Петров. "Римокатолическата църква преди и след Втория Ватикански събор". доц.д-р Еми-
лия Петрова. "За петдесятната форма на съвременното християнство"; д-р Мирела Костадинова: 
"Конфуцианската нормативност и модерното китайско общество"; Ал.Борин –Новата религия по 
Хобс или сциенторогията на XX в.;/ДИСКУСИЯ – 20 МИН. 
                                        ВТОРИ ДЕН – ИИОЗ-БАН на Сердика 4 / 11 до 15 часа/   

- Блок: ИСЛЯМЪТ: доц.д-р Веселин Босаков.  Проблемът за идентичността в Исляма; проф.,дин 
Владимир Чуков: "Сблъсъкът Саудитска Арабия - Катар:догматични аспекти"; д-р Владислава 
Илиева–«Християнство и ислям на балканите»;ДИСКУСИЯ – 20 МИН. 
       - Блок:  гл.ас,д-р Севделина Николова. Проблемът за Троицата от юнгианско гледище; д-р 
Росица Тодорова "Екзистнециални решения на психосоциалната криза в епигенетичния модел на 
Ерик Ериксън". гл.ас,д-р Андрей Лешков (Комуникацията межу Бога и човека); д-р Ивелина Нико-
лова:„Парадокси в съвременната религиозност или към въпроса за търсене на религиозна 
идентичност /20 мин. ДИСКУСИЯ /*  
        - Блок:  док.Теодора Йосифова -  " Нравствени аспекти на милосърдието в медицинска среда"; 
док. Рад.Хубанчева-Цветкова - Човешкото тяло между същност „еssentia“ и съществуване „еxisten-
tia“: екзистенциалите на човешкото битие  в новата християнска философия; док.Христина Петрова 
-Принципът за партиципация в религиозно-философската система на радикалната ортодоксия            
                                            /ДИСКУСИЯ –15 мин./  + Кафе пауза: 
         - Блок:СЕМИНАР на тема СЪТВОРЯВАНЕ И ЕВОЛЮЦИЯ, БОГ И СВЯТ:  Проф.Хр.Гагов, 
проф.Петко Ганчев, проф.Ст.Пенов,д-р Теодора Д.Велкова, А.Йочкова и др./ ДИСКУСИЯ -1 ЧАС/ 
         Други заявки за изказвания и научни съобщения: проф.дфн Шахнович М.М.& доц.д-р Бирюков 
Дм./ Россия:Санкт Петербург/; акад,дтн Стефан Воденичаров; проф.,дсн Анна Мантарова;; 
проф.дбн Цв. Минков; Кирил Милчев; Албена Йочкова; проф.А.Хубанчев;доц. Борислав Нинов. 
      - Материали за тематичния сборник: ( dr.st.penov5776@gmail.com),(stefan_sal@mail.bg) & 
д-р Севделина Никололова (nikolovasevdelina@gmail.com ). Статиите се предават преди 15 сеп-
тември 2017 г. в електронен вид със задължително  РЕЗЮМЕ НА РУСКИ ЕЗИК ; ПРЕВОД на ЗАГ-
ЛАВИЕТО  на English и ключови термини ПО ИЗБОР; Без удължавания на срока!  Не се приемат 
материали с: 1* Бележки под линия- foot note или end note!  2*Цветни графики и символи;скрити 
полета!  Др. изисквания: A4; 12 пункта; разредка 1,5; Обем  до 10 стр.= такса 20 лв.;11-15 стр.=25 
лв.; до 20 стр. – 30 лв..ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ в конференцията –НЯМА. 
   Редколегия: гл.ас.,д-р  Сергей Методиев; гл.ас,д-р Севд.Николова; гл.ас,д-р Людмил Петров 
(БАН); проф.д-р Александър Гънгов(СУ ).                        
                                  Ръководител на международния НИ проект, координатор и съставител:                    
                                        проф.дфн Ст. Пенов/ р-л катедра «Религия..»,ИИОЗ-БАН/.   
.  


