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Секция Философски науки към Съюза на учените в България 

организира на 18-и ноември 2021 г. 

 
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА 

 

 

9.00-9.15 Откриване на конференцията: 

доц. д-р Доротея Ангелова - председател на Секция „Философски науки“ към СУБ; 

проф. дфн Веселин Петров, директор на Института по философия и социология към 

БАН; 

гл. ас. д-р Севделина Николова, председател на организационния комитет на 

конференцията 

 

I панел: модератор гл. ас. д-р Вяра Попова 

 

9.15–9.30: чл. кор. дфн Ангел Стефанов (ИФС–БАН) – За „Метафизика“-та на акад. 

Михалчев 

9.30–9.45: гл. ас. д-р Сергей Методиев (ИФС–БАН) – Постфилософия и 

Метафилософия 

9.45–10.00: доц. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ) – Философският метод и Фихтевото 

„Наукоучение“ 

10.00–10.15: гл. ас. д-р Цветелин Ангелов (ИФС–БАН) – Проблемът за 

онтологическия аргумент във философията на Хегел 

10.15–10.30: гл. ас. д-р Лидия Кондова (СУ) – Регресът на философското начало и 

Хегеловият кръг 

10.30–10.45: гл. ас. д-р Ясен Андреев (ИФС–БАН) – Конкуриращи се онтологични 

нагласи 

 

10.45–11.00: Дискусия 

 

11.00–11.15: Кафе пауза 
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II панел: модератор доц. д-р Силвия Борисова 

 

11.15–11.30: доц. д-р Доротея Ангелова (ИФС–БАН) – Методологическата роля на 

размитата логика в сферата на медицината 

11.30–11.45: гл. ас. д-р Елена Цветкова (ИФС–БАН) – Обработване на пресупозиции 

и импликатури на разговора 

11.45–12.00: Никола Симеонов (студент, СУ) – Какви са съвременните 

предпоставки за идеологизация на науката 

12.00–12.15: Георги Гърков (студент, СУ) – Репликативните кризи на 

когнитивните науки в контекста на епистемичната анархия 

12.15–12.30: гл. ас. д-р Любослава Костова (ИФС–БАН) – „Личното“ в науката: 

автентичност и морално въображение 

12.30–12.45: гл. ас д-р Лъчезар Томов (НБУ) – Естетика в естествените и 

формалните езици 

 

12.45–13.00: Дискусия 

 

13.00–14.00: Обедна почивка 

 

 

III панел: модерaтор гл. ас. д-р Сергей Методиев 

 

14.00–14.15: гл. ас. д-р Мирослав Бачев (ИФС–БАН) – Сравнителното 

религиознание между разума и историята 

14.15–14.30: гл. ас. д-р Людмил Петров (ИФС–БАН) – Мистика и апофатика във 

философията на Н. Бердяев 

14.30–14.45: гл. ас. д-р Севделина Николова (ИФС–БАН) – Фром и дзенбудизмът – 

Западът среща Изтока заради свободата 

14.45–15.00: д-р Габриела Русинова (СУ) – Вчувстване и история 

15.00–15.15: гл. ас. д-р Александра Трайкова (ИФС–БАН) – Основни понятия в 

моралната философия на Смит 

 

15.15–15.30: Дискусия 

 

15.30–15.45: Кафе пауза 

 

 

IV панел: модератор гл. ас. д-р Севделина Николова 

 

 

15.45–16.00: гл. ас. д-р Галин Пенев (ИФС–БАН) – „Философски глави“ и 

„Философия на името“. Между Йоан Дамаскин и Алексей Лосев 

16.00–16.15: доц. д-р Кристиян Енчев (ИФС–БАН) – Катахреза и метафорично 

напрежение 

16.15–16.30: доц. д-р Силвия Борисова (ИФС–БАН) – Бележки около Кантовата 

критика на позитивната естетика 
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16.30–16.45: гл. ас. д-р Вяра Попова (ИФС–БАН) – Етическият аспект на цвета 

като мода: XIV – XVI век 

16.45–17.00: гл. ас. д-р Силвия Петрова (ЮЗУ) – (Пост)феминизъм и красота 

17.00–17.15: гл. ас. д-р Ива Куюмджиева (ИФС–БАН) – Понятието 

„социалистически реализъм“ след края на социализма 

 

17.15–17.30: Дискусия 

 

17.30: Закриване на конференцията 

 

Моля ви, спазвайте фиксираното време!                                   

 

Линкът за събитието ще бъде предоставен  при регистрация до 16.11.2021 г. на e-mail: 

philosophy.sub@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Организационен комитет: 

Председател: гл. ас. д-р Севделина Николова׀ Членове: доц. д-р Доротея Ангелова, 

доц. д-р Силвия Борисова, гл. ас. д-р Вяра Попова, гл. ас. д-р Сергей Методиев 


