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СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”  

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 

ОРГАНИЗИРА 

XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА 

 

ЕТИКАТА: СВОБОДА И ДЪЛГ 

11–12 НОЕМВРИ 2021 г. 

 

Седемнадесетата национална конференция по етика под надслов „Етиката: 

свобода и дълг“ се организира от секция „Етически изследвания“ на Институт по 

философия и социология при Българска академия на науките. Форумът за 

поредна година е насочен към специалисти от различни научни направления, 

представители на държавни и неправителствени институции. Приемат се 

доклади в широк диапазон от дисциплини и тематични области с изявен фокус 

върху етическите аспекти на свободата и дълга.  
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Свободата и дългът са основополагащи понятия не само за теорията и историята 

на етиката, но и за функционирането на обществата изобщо. Въпреки огромното 

им значение, обаче, те невинаги получават еднозначна формулировка и 

разбиране. Поради това е необходимо тяхното теоретично интердисциплинарно 

осмисляне, което да се насочи към конкретни практически проблемни полета, 

отчитайки и съответните културни специфики в интерпретациите. Фокусът на 

конференцията е концентриран в няколко тематични кръга. Целта е чрез 

етическия дебат да се дискутират, освен спецификите на понятията за свобода и 

дълг в сферата на морала, също така и техните различни употреби в политиката, 

правото, медиите, бизнеса, науката и др. Наред с това да се подложат на 

обсъждане границите и трансформациите им в съвременното общество, 

дигиталното пространство, междуличностните отношения, както и в отношение 

към равенството на половете. 

 

ТЕМАТИЧНИ РАМКИ 

• Класически и съвременни концепции за дълга и свободата в моралната 

философия: свободна воля и необходимост, свобода на избора и 

отговорност. Дълг, разум и склонности. Съвест, обещание и свобода на 

постъпката. Свободата и дългът между етиката и метафизиката.  

• Понятията за свобода и дълг в политиката: граждански дълг, дълг на 

управляващите, дълг за участие във вземането на решения, дълг за 

гласуване. Свобода от политически натиск – опресия и репресия. Свободата 

като елемент от равенството между хората. Свободата и независимостта 

между централизацията и децентрализация на властта. 

• Свобода и дълг в правото: позитивни и негативни определения за 

свободата, видове задължения и моралните презумпции зад тях, свободата и 

правото на придвижване, свобода и дълг в условия на недопустимо 

вмешателство в живота на индивида. 

• Икономика и бизнес: свобода и дълг в контекста на свободния пазар, дълг 

към клиента или партньора, дълг на производителя към общността или 
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околната среда. Етично консуматорство, етично рекламиране, етично 

ребрандиране, Новото робство и съвременни форми на експлоатация. 

Дългът между лобирането и корупцията. 

• Човек и общество: дълг на индивида към рода, общността, народа или 

родината, дълг към общото благо. Свобода, традиция и религиозен морал. 

Ролята на свободата и дълга в работното място и особено в колективния 

труд, влияние на личния избор върху общността. Свобода и дълг в 

семейните и интимните отношения, приятелството, запознанствата. 

• Информация и комуникация: свобода и дълг в медиите, журналистиката и 

връзките с обществеността. Цензура и свобода на словото, етически аспекти 

на информационното затъмнение, fake news и спонсорираните новини. 

Свобода и контрол в дигиталното пространство, интернет комуникацията и 

социалните мрежи.  

• Моралните категории свобода и дълг в сферата на феминистките 

изследвания: социален пол и свобода на самоопределяне и себеизразяване, 

свобода и дълг в традиционните представи за половете и отношенията 

между тях, репродуктивна свобода, свобода и еманципация, домашното 

насилие като пречка пред свободата.  

• Свобода и дълг в контекста на науката и технологиите: изкуствен 

интелект и свобода, концепции за свободата и волята в невроетиката и 

невронауката, свобода и дълг в научноизследователската дейност, нови 

форми на свобода, черпещи от развитието на технологиите, свобода от 

социален натиск или политически и финансови влияния в науката. 

• Медицина и здравеопазване: свобода и автономия на пациентите и 

медицинските професионалисти, медицинският патернализъм като пречка 

пред свободата на пациента, концепции за лекарския дълг, права и 

задължения на пациента. 

• Свобода и дълг по отношение на природата и околната среда: веганство, 

борба за правата на животните, антинатализъм и др.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

Конференцията ще се проведе онлайн на 11 и 12 ноември 2021 г. За провеждането 

на сесиите ще бъде използвана платформата за видеоконферентна връзка Jitsi 

Meet. За всеки тематичен панел ще бъде създадена отделна виртуална стая. 

Пълни инструкции за ползването на онлайн платформата ще бъдат изпратени 

след изготвянето на програмата на конференцията. Представянията на 

докладите на конференцията ще бъдат излъчвани на живо във видео 

платформата Youtube за лица, заявили предварително желание да участват като 

слушатели. Всеки участник предварително посочва формата на своето участие – 

като докладчик или като слушател. Докладчиците изпращат своята заявка по 

имейл преди изтичането на посочения краен срок. Заявките следва да 

съдържат име, титла, афилиация, заглавие, ключови думи, абстракт (до 500 

думи) и информация за контакт. 

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ 

Заявки за участие се изпращат на имейл на адрес ethicsbg@gmail.com и al.tra@abv.bg 

до 1 октомври 2021 г. Информация за одобрените заявки ще бъде изпратена до 

10 октомври 2021 г. Завършените текстове на докладите трябва да бъдат 

изпратени до 10 ноември 2021 г. Пълните текстове от конференцията ще бъдат 

публикувани в списание “Етически изследвания” (ISSN 2534-8434). Повече 

информация относно списанието можете да намерите на официалния сайт 

jesbg.com. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ 

Обем до 10 стандартни страници (1800 знака), оформяне според изискванията на 

списание „Етически изследвания“ (https://jesbg.com). Формат: .docx, .odt; шрифт 

Times New Roman 12, междуредие 1.5, цитирания, бележки и библиография – в 

края на доклада. 
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ИНКЛУЗИВНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 

Националните конференции по етика са част от поощряването и разширяването 

на изследователската мрежа по академична етика. Ние се стремим към 

осигуряването на добронамерена, колегиална и лишена от предразсъдъци среда 

както за младите учени, така и за утвърдените изследователи. Ако имате 

въпроси или специални потребности, свързани с формата на провеждане на 

конференцията, можете да се свържете се с нас на адрес ethicsbg@gmail.com  и 

al.tra@abv.bg. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Съпредседатели: 

Д-р Александра Трайкова – ИФС, БАН 

Д-р Иван Миков –ИФС, БАН 

Членове: 

Дфн Емилия Маринова – ИФС, БАН 

Дфн Стоян Ставру – ИФС, БАН 

Д-р Гергана Мирчева – ИФС, БАН 

Д-р Маргарита Габровска – ИФС, БАН 

Технически сътрудник: 

Тинка Кушева  – ИФС, БАН 

 

ЗА КОНТАКТ 

Секция “Етически изследвания”: ethicsbg@gmail.com 

Д-р Александра Трайкова: al.tra@abv.bg 


