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Лични данни 
 
 
Име: 
Дата и място на раждане: 
Гражданство: 
Адрес за контакти: 
Телефон: 
Email: 
ORCID iD: 

Силвия Емилова Борисова – Спасова  
23.04.1984 г., Варна  
българско  
София 1000, ул. Сердика №4  
0883 560 601 
sylvia.borissova@gmail.com   
0000-0002-8550-2012 

 
 

Образование 
 
2011 Доктор по философия (естетика) 

СУ „Св. Климент Охридски” 
Тема на дисертацията: „Граници на естетическото съзнание” 
Научен ръководител: доц. д-р Искра Цонева  

2007 Магистър по съвременна философия 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Тема на магистърската теза: „Възвишеното в негативи“ 
Научен ръководител: доц. д-р Искра Цонева 

2006 Бакалавър по философия 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Тема на бакалавърската теза: „Зараждане на художествената творба“ 
Научен ръководител: доц. д-р Искра Цонева 

 
Научни награди и отличия         
 
2021 Свидетелство за номинация за най-високи научни постижения на СУБ за  

монографиите на С. Борисова „Граници на естетическото съзнание“ (2017) и  
„Естетика на тишината и мълчанието“ (2019) 

2021 II Международный конкурс проектов в сфере образования, Награда І степен на  
Научната обществена организация „Наука Плюс“, гр. Саратов, Русия – Награда І  
степен за номинация за научноизследователски проект в направление  
„Философски науки“ за статията: Borissova, S., Yakovleva, L. 2020. The ‘Selfie’  
Phenomenon as a Basis for Self-Identity Search. Preamble to a Philosophy of  
the Selfie Photography. // Filosofiya-Philosophy, Volume 29, Number 4, ISSN 1314–8559  
(Online). ISSN 0861–6302 (Print). Pp. 403–418. [In English.] 

2021 II Международный конкурс проектов в сфере образования, организатор: 
Научна обществена организация „Наука Плюс“, гр. Саратов, Русия – Награда ІІ  
степен за номинация за научноизследователски проект в направление  
„Философски науки“ за статията: Borissova, S., Angelova – Igova, B., Kudashov, V.,  
Yakolveva, L. 2021. The Formation of a Personal and National Identity on the Example  
of Sports Photography as a Symbolic Capital. // Научен вектор на Балканите,  
№ 1(11) 28.02.2021. Рр. 5–11. DOI 10.34671/SCH.SVB.2021.0501.0001:  
https://repository.kvantor.org/public/117/3667  

2019 Награда на Програмата за подкрепа на млади учени и докторанти – сесия 2017 г. 
за най-успешен проект на млад учен от направление „Философия“ за  
индивидуален изследователски проект ДФНП-17-175 „Естетика на  
тишината и мълчанието“ 

mailto:sylvia.borissova@gmail.com
https://repository.kvantor.org/public/117/3667
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Област на научни интереси:  
  
История на естетиката, модерна естетика, негативна естетика, сомаестетика, естетика на 
протомодернизма, аксиология, етика, феноменология, трансцендентализъм, съвременна 
философия, философия на съзнанието, философия на културата, философска и културна 
антропология, социална философия, класически и неокласически прагматизъм, 
екзистенциална семиотика, философия и естетика на тялото 
 
 

Практическа опитност 
 
Научни позиции: 
  
От година Научна позиция Месторабота 

2021 Доцент по естетика 
Секция „Култура, естетика,  
ценности“, ИФС – БАН 

2016 Главен асистент по естетика 
Секция „Култура, естетика,  
ценности“, ИИОЗ – БАН  

2015 Асистент по естетика 
Секция „Култура, естетика,  
ценности“, ИИОЗ – БАН 

2019 –  
до момента 

Хоноруван преподавател по  
философия на спорта, етика и естетика 

Катедра „Психология, педагогика  
и социология“, Факултет  
„Педагогика“, НСА „Васил Левски“  

2017 – 2019, 
2012 – 2014 

Хоноруван преподавател по естетика 
Катедра „Логика, етика и  
естетика“, Философски факултет, 
СУ „Св. Климент Охридски“ 

 
 
Научно-организационна дейност: 
 

15.10.2021 – 
до момента 

Научен секретар на Институт по философия и социология – БАН (ИФС – БАН) 

26.03.2021 – 
до момента 

Завеждащ секция „Култура, естетика, ценности“, ИФС – БАН 

17.04.2019 – 
25.03.2021 

И. д. завеждащ секция „Култура, естетика, ценности“, ИФС – БАН  

2018 – 2021 Секретар на Общото събрание на ИФС – БАН  

2020 –  
до момента 

Член на Комисията за оценка на постъпилите предложения за награда  
за най-добър млад и утвърден учен на ИФС 

18.11.2021 
Член на организационния комитет и модератор в Национална научна 
конференция, посветена на Световния ден на философията. Секция  
„Философски науки“ към СУБ. Zoom. 

13.11.2021 
Организатор и модератор на онлайн филмова прожекция с дискусия с реж.  
арх. Нили Португали в рамките на Постоянен семинар „Култура, естетика,  
ценности“. Zoom. 

28.10.2021 
Организатор на виртуална кръгла маса „Пандемията като  
предизвикателство пред естетиката и изкуствата“ в рамките на Постоянен  
семинар „Култура, естетика, ценности“. Zoom. 

11.12.2020 
Модератор на виртуална кръгла маса Модалност и фигура, представяне на  
брой 5/2020 на сп. „Философски алтернативи“. 
https://www.facebook.com/philo.alter/videos/430811807938277  

https://www.facebook.com/philo.alter/videos/430811807938277
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1.12.2020 

Съорганизатор, съвместно със Секция „Знание и реалност“ (ИФС – БАН) на  
сбирка на Постоянния семинар на Секция “Култура, естетика, ценности“,  
лекция на проф. Спартак Паскалевски на тема: Антропологически и  
естетически аспекти в моделирането на творчески свят при Ел Греко. 
https://www.facebook.com/events/3075054386048765/  

21–22.11. 
2019 

Председател на Организационния комитет и модератор на Национална  
научна конференция „75 години СУБ“. Секция „Философски науки“ към СУБ.  
Голям салон на БАН. 

15–16.11. 
2018 

Член на организационния комитет и модератор в Науционална научна 
конференция на СУБ и ИИОЗ „70 години академична философия“. БАН.  
http://issk-bas.org/wp-content/uploads/2018/11/conference_programme_2018.pdf  

23.11.2018 
Модератор във форум по случай 20-годишнината от създаването на  
литературно списание „Кръг“: КРЪГ след 20. Къща за литература и превод,  
гр. София. https://www.facebook.com/events/192409704983085/ 

 
Преподавателски опит: 
 
Акад. година, 
зимен/летен 
семестър 

Курс 
Форма на  
преподаване 

Хорариум ВУЗ 

2021/2022 З 
Етика и естетика в  
спорта 

Л 
У 

10 
5 

НСА – МП „Създаване и  
реализация на спортни 
и шоу програми“ 

2020/2021 ЗЛ 
2019/2020 3 

Етика и естетика (СИД) 
У 
У 

30+24 
30 

НСА, Факултет  
„Педагогика“, Катедра 
„Психология, педагогика  
и социология“ –  
бакалаври, специалности 
от Факултет „Спорт“ и  
Факултет „Педагогика“,  
РО, ЗО и АС 

2021/2022 З 
2020/2021 ЗЛ 
2019/2020 З 

Философия на спорта 
У 
У 
У 

110 
90+12 
128 

НСА, Факултет  
„Педагогика“, Катедра 
„Психология, педагогика  
и социология“ –  
бакалаври, специалности 
от Факултет „Спорт“ и  
Факултет „Педагогика“,  
РО и АС 

2018/2019 Л 
Метаморфози на  
естетиката през ХІХ–ХХІ  
век (спецкурс) 

Л 30 
СУ, Философски  
факултет – бакалаври,  
спец. Философия, РО 

2017/2018 Л 
Естетика на тишината и 
мълчанието (спецкурс) 

Л 30 
СУ, Философски  
факултет – бакалаври,  
спец. Философия, РО 

2013/2014 З 
Естетическото в опита. 
Прагматистката естетика  
на Джон Дюи (спецкурс) 

Л 30 
СУ, Философски  
факултет – бакалаври,  
спец. Философия, РО 

2013/2014 Л 
2012/2013 З 

Естетическата  
субективност в  
модерността (спецкурс) 

Л 
Л 

30 
30 

СУ, Философски  
факултет – бакалаври,  
спец. Философия, РО 

2008/2009 З Естетика У 30 
СУ, Философски факултет 
и Факултет по педагогика 
– бакалаври, РО 

Тематични презентации и работилници за толерантност, недискриминация и 
защита на правата на човека в училища и университети из цялата страна по проект 
„Пл@тформа за толер@нтност.bg”, 2014 – 2015 – над 70 проведени събития 

https://www.facebook.com/events/3075054386048765/
http://issk-bas.org/wp-content/uploads/2018/11/conference_programme_2018.pdf
https://www.facebook.com/events/192409704983085/
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Тематични информационни презентации и работилници за професионално, 
образователно, кариерно и личностно ориентиране с ученици и студенти (15–29 год.) 
от СУ и ВУЗ по проект „МИКЦ – Възможности без граници”, 2014 – 2015 – над 40 проведени 
събития 
  
Експертна и консултантска дейност: 
 
• Участие в междуведомствени работни групи в държавни институции (МОН – участие в 

работна група за ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование, 2016; МТСП; ММС) 

• Научна и експертна консултация на фундаментални изследователски и приложно-
естетически проекти 

• Рецензии на книги, кандидатстващи за финансиране и публикуване по национални 
програми към МОН и МК 

• Рецензии на фундаментални проекти по изследователските планове на ИФС и ИЕФЕМ 
– БАН 

• Анонимни рецензии за публикации в българската и чуждестранна научна периодика с 
профил хуманитарни науки и социални науки 

• Ментор на европейски стажанти по транснационалната мобилна програма GALEUROPA 
по Европейската гаранция за младежта към ЕК и на доброволци от европейски страни 
по Европейски корпус на солидарността, бивша Европейска доброволческа служба – 
EVS (2017 – до момента) 

• Индивидуални консултации за професионално, образователно, кариерно и личностно 
ориентиране на ученици и студенти (15–29 год.) от СУ и ВУЗ по проект „МИКЦ – 
Възможности без граници” (2014 – 2015) – над 40 проведени консултации 

• Рецензии на дипломни работи по естетика в бакалавърската степен на специалност 
Философия, СУ „Св. Климент Охридски” – 7 броя (2008 – 2012) 

 
Редакторство и съставителство: 
 
2019, Помощник-редактор към редакционната колегия на Journal of Comparative 
Literature and Aesthetics (реферирано списание с отворен онлайн достъп, Индия, ISSN 0252-
8169): http://https://www.jcla.in/  
 
2017 – до момента, Член на редакционната колегия на списание „Философски 
алтернативи“ (реферирано списание, ISSN 0861–7899): http://philosophical-
alternatives.com/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/   
 
2016 – до момента, Член на редакционната колегия и национален представител за 
България на Filozofski Pogledi, ISSN 2466-3514 (online):  
http://filozofski-pogledi.weebly.com/impressum.html    
 
2015 – до момента, Член на редакционната колегия на Journal of Management and 
Training for Industries (електронно реферирано списание с отворен онлайн достъп, Япония, 
онлайн ISSN: 2188-2274, ISSN за хартиеното издание: 2188-8728): https://www2.ia-
engineers.org/JMTI/index.php/jmti/about/editorialTeam  
 
Съводеща на тематичен брой на сп. „Философски алтернативи“ 2021/6 – 
„Феноменология, онтология, критика“, съвместно с доц. д-р Кристиян Енчев: 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=921   

http://https/www.jcla.in/
http://philosophical-alternatives.com/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://philosophical-alternatives.com/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://philosophical-alternatives.com/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://philosophical-alternatives.com/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://filozofski-pogledi.weebly.com/impressum.html
https://www2.ia-engineers.org/JMTI/index.php/jmti/about/editorialTeam
https://www2.ia-engineers.org/JMTI/index.php/jmti/about/editorialTeam
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=921
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Съводеща на тематичен брой на сп. „Философски алтернативи“ 2020/5 – „Модалност и 
фигура“, съвместно с доц. д-р Кристиян Енчев: https://www.ceeol.com/search/journal-
detail?id=921  
 
Съводеща на тематичен брой на сп. „Философски алтернативи“ 2020/4 – „Естетиката 
като цвят, живот и съвест“, съвместно с проф. дфн Иванка Стъпова: 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=921  
 
 
Членство в научни организации: 
  
2018 – до момента, Редови член на Съюз на учените в България, Секция „Философски 
науки“ 
 
2016 – до момента, Редови член на Българско философско общество (БФО), Секция 
„Естетика“: 
 https://bfocommunities.wordpress.com/%D0%B1%D1%84%D0%BE-
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/  
  
 

Академични дейности 
 
Публикации:  
 
 І. Монографии 
 
2. Борисова, С. 2019. Естетика на тишината и мълчанието. ISBN 978-619-176-140-1. 
София: ИК Гутенберг. (232 страници). 
1. Борисова, С. 2017. Граници на естетическото съзнание. ISBN 9789543263141. София: 
Парадигма. (256 страници). 
 
 ІІ. Студии 
 
9. Борисова, С. 2021. Свободата и дългът в контекста на една аксиология per argumentum e 
contrario. // Етически изследвания. ISSN 2534-8434. Бр. 6. Кн. 2. С. 64–86. ERIH PLUS. 
https://jesbg.com/sborissova-svobodata-i-dalgat-v-konteksta-na-edna-aksiologia-per-
argumentum-e-contrario/  
8. Борисова, С. 2019. Естетизация на емоциите в изкуството. // Философски алтернативи. 
ISSN 0861-7899. Бр. 3, с. 138–153. http://philosophical-alternatives.com/wp-
content/uploads/2019/10/Philosophical-Alternatives_2019_3_138.pdf  
7. Борисова, С. 2019. Реторика на тишината в изкуството на ХХ–ХХІ век. // Реторика и 
комуникации. ISSN 1314-4464. Бр. 39.  
http://rhetoric.bg/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
-%D0%BD%D0%B0-%D1%85  
6. Борисова, С. 2018. „Тихата“ фантастика в Уелсовите разкази. (Послеслов). // Уелс, Х. 
Богът на динамото. (Избрани разкази). ISBN 9786191761043. София: ИК „Гутенберг“, с. 
200–228. 
5. Борисова, С. 2017. „Абсолютна метафорология“ ли е „абсолютната митология“? Мостът 
между Лосев и Блуменберг. // Философски алтернативи. ISSN 0861-7899. Бр. 2–3, с. 191–
213. http://philosophical-alternatives.com/wp-content/uploads/2020/07/S_BORIS_191-
213_23.pdf  
4. Борисова, С. 2015. Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на 
образованието. Интегриране на общозначимите ценности за толерантност и човешки 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=921
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=921
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=921
https://bfocommunities.wordpress.com/%D0%B1%D1%84%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://bfocommunities.wordpress.com/%D0%B1%D1%84%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://jesbg.com/sborissova-svobodata-i-dalgat-v-konteksta-na-edna-aksiologia-per-argumentum-e-contrario/
https://jesbg.com/sborissova-svobodata-i-dalgat-v-konteksta-na-edna-aksiologia-per-argumentum-e-contrario/
http://philosophical-alternatives.com/wp-content/uploads/2019/10/Philosophical-Alternatives_2019_3_138.pdf
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http://philosophia.bg/%EF%80%AA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2/
http://philosophia.bg/%EF%80%AA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2/
http://philosophia.bg/%EF%80%AA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2/
http://philosophia.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
http://philosophia.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
http://philosophia.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
http://philosophia.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
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5. Борисова, С. 2011. Около границите на естетизираното съзнание. // Литературен 
вестник. ISSN 1310-9561. Бр. 25, с.10–11. 
4. Борисова, С. 2010. Лиотар, възвишеното и авангардът. // Литернет. ISSN 1312-2282. Бр. 
5 (126), май. http://liternet.bg/publish25/silvia-borisova/liotar.html  
3. Борисова, С. 2009. За Бог, марионетката и парадокса в лекотата на мисълта. // Литклуб. 
ISSN 1313-4124 (Online). Бр.130, 23.03. 
http://www.litclub.com/library/fil/sborisova/zabog.html  
2. Борисова, С. 2009. Понятието за естетическо съзнание. // Философски алтернативи. 
ISSN 0861–7899. Бр. 6, с. 41–45. 
1. Борисова, С. 2007. Постисторическият човек. // Философия. ISSN 0861-6302. Бр. 4, с. 15–
24. 
 

ІV. Съобщения за научни прояви 
 
11. Борисова, С. 2021. Аisthetikos: VІ конференция по естетика и философия на изкуството в 
памет на Исак Паси. // Философски алтернативи. ISSN 0861–7899. Бр. 5. С. 186–188. 
10. Борисова, С. 2020. Списание „Философски алтернативи“ 4/2020. Тема на броя: 
Естетиката като цвят, живот и съвест. // Културни новини (електронно списание 
Литернет, ISSN 1312-2282), 19.11. https://kulturni-novini.info/sections/4/news/32005-
spisanie-filosofski-alternativi-4-2020 
9. Борисова, С. 2020. Списание „Философски алтернативи“ 1/2020. Тема на броя: 
Естетиката – от древността към бъдещето. // Културни новини (електронно списание 
Литернет, ISSN 1312-2282), 02.04. https://kulturni-novini.info/sections/4/news/31082-
spisanie-filosofski-alternativi-1-2020  
8. Борисова, С. 2019. Списание „Философски алтернативи“ 3/2019. Тема на броя: 
Естетическото оправдание на света. // Културни новини (електронно списание Литернет, 
ISSN 1312-2282), 18.07. https://kulturni-novini.info/sections/4/news/30013-spisanie-
filosofski-alternativi-3-2019  
7. Борисова, С. 2019. Аisthetikos: V конференция по естетика и философия на изкуството в 
памет на Исак Паси. // Философски алтернативи. ISSN 0861–7899. Бр. 3, с. 200–202. 
6. Borissova, S. Politics and Aesthetics of the Female Form, 1908–1918. (Book review). // Journal 
of Comparative Literature and Aesthetics, ISSN 0252-8169. Vol. 42. Spring Issue (1). Pp. 192–194. 
5. Борисова, С. 2018. Списание „Философски алтернативи“ 4/2018. Тема на броя: Исак Паси 
и естетическото. // Културни новини (електронно списание Литернет, ISSN 1312-2282), 
06.11. https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28511&sid=4  
4. Борисова, С. 2018. AISTHETIKOS 2018: 90 години от рождението на проф. Исак Паси. // 
Философски алтернативи. ISSN 0861–7899. Бр. 4, с. 194–197. 
3. Борисова, С. 2017. Списание „Философски алтернативи“ 4/2017. Тема на броя: 
Естетическото. // Културни новини (електронно списание Литернет, ISSN 1312-2282), 
05.08. http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26170&sid=4  
2. Борисова, С. 2017. AISTHETIKOS. Трета годишна конференция по естетика в памет на 
проф. Исак Паси. // Философски алтернативи. Бр. 4, с. 210–212. 
1. Борисова, С. 2016. Учредяване на Българско философско общество. // Философски 
алтернативи. ISSN 0861–7899. Бр. 3, с. 176–177. 
 

V. Научнопопулярни статии 
 
2. Борисова, С. 2020. Естетика на сатиричното в „Противоборство“ от Дилян Бенев. // 
Философски алтернативи. ISSN 0861-7899. Бр. 4, с. 170–173. 
1. Борисова, С. 2019. Параклисът „Св. Илия“ в село Дорково отново отваря врати. // Темпо – 
велинградски новини. ISSN 2535-051X.  Бр. 46(1317), 12.11., с. 4.  
http://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=15464  
 
 
 
 

http://liternet.bg/publish25/silvia-borisova/liotar.html
http://www.litclub.com/library/fil/sborisova/zabog.html
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/32005-spisanie-filosofski-alternativi-4-2020
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/32005-spisanie-filosofski-alternativi-4-2020
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/31082-spisanie-filosofski-alternativi-1-2020
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/31082-spisanie-filosofski-alternativi-1-2020
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/30013-spisanie-filosofski-alternativi-3-2019
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/30013-spisanie-filosofski-alternativi-3-2019
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28511&sid=4
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26170&sid=4
http://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=15464
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VІ. Преводи на хуманитарна и художествена литература (от английски на 
български език)  
 
9. Сантаяна, Дж. 2020. Чувството за красота. Част І. Природата на красотата (откъс). // 
Философски алтернативи. ISSN 0861-7899. Бр. 1, с. 64–71. 
8. Уелс, Х. 2018. Вратата в стената. // Уелс, Х. Богът на динамото. (Избрани разкази). ISBN 
9786191761043. София: ИК Гутенберг, с. 11–38. 
7. Уелс, Х. 2018. Видение за Страшния съд. // Уелс, Х., Богът на динамото. (Избрани 
разкази). ISBN 9786191761043. София: ИК Гутенберг, с. 125–133. 
6. Еджъртън, Дж. 2017. Ключови тонове. (Сборник разкази). ISBN: 9786191760954. София: 
ИК Гутенберг. 179 страници. 
5. Андерсън, У. Т. 2014. Четири различни начина да бъдем абсолютно прави. // Philosophia. 
ISSN 1314-5606. Бр. 8, с. 79–86. http://philosophy-e.com/wp-
content/uploads/2014/09/Philosophia-E-Journal-of-Philosophy-and-Culture.pdf 
4. Дуоркин, Дж. 2011. Природата на автономията. // Автономия и биоетика. (Сборник). 
Част 1. ISBN 9789545871535. София: ИК Критика и хуманизъм, с. 51–75. 
3. Дуоркин, Дж. 2011. Моралната автономия. // Автономия и биоетика. (Сборник). Част 1. 
ISBN 9789545871535. София: ИК Критика и хуманизъм, с. 76–95. 
2. Мийд, Дж. Х. 2009. Природата на естетическия опит. // Литклуб. ISSN 1313-4124 (Online), 
02.01. Преработена и редактирана версия в: сп. Философски алтернативи. ISSN 0861-7899. 
Бр. 4/2017, с. 74–82. http://philosophical-alternatives.com/wp-
content/uploads/2020/07/MAKET-4-2017_74.pdf  
1. Дюи, Дж. 2008. Проблемът за ценностите. // Литклуб. ISSN 1313-4124 (Online), 29.12. 
http://www.litclub.bg/library/fil/dewey/values.html   
 
 
Списък на цитиранията:       
 
Над 20 цитирания в научни монографии, периодика (България,  Русия) и онлайн 
енциклопедии. 
 
 
Публикувани рецензии за трудове на лицето:  
 
5. Стъпова, И. 2019. Тишината и мълчанието в естетически фокус (рецензия за книгата на 
Силвия Борисова „Естетика на тишината и мълчанието“). // Философски алтернативи. 
ISSN 0861–7899. Бр. 3, с. 192–198. 
4. Стефанов, И. 2018. Има ли граници естетическото съзнание? (Рецензия за книгата на 
Силвия Борисова „Граници на естетическото съзнание“). // Философски алтернативи. 
ISSN 0861-7899. Бр. 2, с. 150–154. 
3. Енчев, К. 2017. Естетическото съзнание: обречено на метафоричност. Рецензия за 
книгата на Силвия Борисова „Граници на естетическото съзнание“. // Български 
философски преглед. ISSN: 1314-5908. Бр. 7/2017, с. 158–161. 
 
Рецензии на проф. д.с.н. Иван Стефанов и доц. д-р Емил Григоров и становища на проф. 
д.ф.н. Валентин Канавров, доц. д-р Искра Цонева и доц. д-р Мая Иванова за дисертацията 
на С. Борисова на тема „Граници на естетическото съзнание“, защитена на 12.10.2011 г. в 
СУ „Св. Климент Охридски“ – https://www.uni-
sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/prido
bivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filo
sofski_fakultet:  
1. Стефанов, И., рецензия за дисертацията на Силвия Емилова Борисова – Спасова на тема: 
„Граници на естетическото съзнание“, 9.09.2011 г.  
2. Григоров, Е., рецензия на дисертационния труд на Силвия Емилова Борисова – Спасова 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор по философия” на тема 
„Граници на естетическото съзнание“, октомври 2011 г.   
 

http://philosophy-e.com/wp-content/uploads/2014/09/Philosophia-E-Journal-of-Philosophy-and-Culture.pdf
http://philosophy-e.com/wp-content/uploads/2014/09/Philosophia-E-Journal-of-Philosophy-and-Culture.pdf
http://philosophical-alternatives.com/wp-content/uploads/2020/07/MAKET-4-2017_74.pdf
http://philosophical-alternatives.com/wp-content/uploads/2020/07/MAKET-4-2017_74.pdf
http://www.litclub.bg/library/fil/dewey/values.html
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/silviya_emilova_borisova_spasova_filosofski_fakultet
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Участие в проекти:     
 

І. Научноизследователски проекти 
 
11. Съавтор по колективен изследователски планов проект „Пандемията като 
предизвикателство пред естетиката и изкуствата“, Секция „Култура, естетика, ценности“, 
ИФС – БАН, индивидуален модул: Перла в короната: нови форми на изкуство по време на 
пандемия, ръководител: гл. ас. д-р Вяра Попова, срок на изпълнение – 1 година (20.10.2020 
– 20.10.2021 г.) 
 
10. Анализатор по научно-изследователски проект към ФНИ (област „Обществени науки“) 
Н15/34 от 27.07.2017 г. „Aнализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за 
духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“, ИИОЗ – БАН, 
ръководител: проф. дфн Мартин Табаков, срок на изпълнение: 5 години (18.12.2017 – 
11.11.2022 г.)  
 
9. Експерт Създаване на творчески продукти, анализиране и внедряване; експерт 
Професионални проучвания и анализи по научно-приложен проект № BG05M90P001-
4.001-0020 „Младежко участие и заетост“ по процедура „Транснационални и дунавски 
партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020, Сдружение „Младежи за отговорна гражданска активност – МОГА“ – 
София, срок на изпълнение: 1 година (15.11.2017 – 15.11.2018 г.) 
 
8. Ръководител на индивидуален научно-изследователски проект „Естетика на тишината 
и мълчанието“ по „Програма за подкрепа на млади учени и докторанти 2017 г.“ към БАН, 
научен консултант: проф. дфн Иванка Стъпова, срок на изпълнение: 18 месеца (15.08.2017 
– 15.02.2019 г.) 
 
7. Координатор, съавтор; ръководител (септември–декември 2019) на колективен 
междусекционен и междуинституционален изследователски планов проект „Ще спаси ли 
светът красотата?“, ИИОЗ – БАН (секции „Култура, естетика, ценности“ и 
„Антропологически изследвания“) и НХА, индивидуален модул: „Афинитетът на всяка 
красота към смъртта“ като упорство на битието на красотата в света: парадоксът в 
естетиката на Адорно, ръководител: проф. дфн Иванка Стъпова, срок на изпълнение – 3 
години (01.06.2016 – 31.07.2019 г.)  
 
6. Автор на индивидуален изследователски планов проект „Митология на загубата на 
красивото. Генеалогия и актуалност на негативната естетика” към ИИОЗ – БАН, Секция 
„Култура, естетика, ценности”, срок на изпълнение – 1 година (8.12.2015 – 31.12.2016 г.) 
 
5. Проектен ръководител, координатор и анализатор (изследвания и типологичен 
анализ на практики в различни европейски държави по отношение на образованието в 
демократични ценности, толерантност, недискриминация и филоксения през визуалното 
и текстовото съдържание в учебниците и учебните помагала от начален етап на 
публичното образование) по проект „Да отгледаш ксенофоб. Застъпническа кампания за 
толерантно образование”, СНЦ „Политологичен център, 2015 – 2016.  
 
4. Специалист информация в сферата на защита на човешките права по проект 
„Пл@тформа за толер@нтност.bg”, Сдружение „Възможности без граници”, 2014 – 2015, 
ръководител на проекта: Марга Вукадинова. 
 
3. Анализатор (изследвания и типологичен анализ на мерки в областта на 
научноизследователската и развойна дейност и иновациите в стратегически 
документи на ЕС и национални стратегии) по проект „Интердисциплинарно проучване 
на взаимоотношенията наука – бизнес в България чрез сравнителен анализ на 
институционалната среда за работа на докторанти, постдокторанти и утвърдени учени от 
България, Унгария, Сърбия и Словения за сътрудничество с бизнеса за развитие на 
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иновативна и конкурентноспособна икономика”, СНЦ „Политологичен център”, 2012 – 
2014, ръководител на проекта: д-р Венелин Стойчев. 
 
2. Преводач на студии от английски на български език в сферата на биоетиката по проект 
„Автономия и граници на автономията в биоетиката”, СУ „Св. Климент Охридски”,  
2009 – 2010, ръководител на проекта: доц. д-р Валентина Кънева. 
 
1. Преводач на студии от английски на български език в сферата на феминистката етика 
по проект „Етика на грижата и социална практика”, СУ „Св. Климент Охридски”, 2007 – 2009, 
ръководител на проекта: проф. д-р Недялка Видевa.  
 

ІІ. Проекти в сферата на образованието и неформалното обучение 
 
7. Експерт-методист Емоционална интелигентност, емпатия и комуникация с 
родители по проект „Застъпничество за равенство между половете и активно 
гражданство“ (AGE & AC), изпълняван с подкрепата на Програма „Еразъм+“ към 
Европейската комисия, Сдружение „Възможности без граници“, срок на изпълнение: 18 
месеца (ноември 2019 – април 2021 г.) 
 
6. Експерт Разработване на учебни програми за педагогически специалисти; експерт-
методист Онлайн материали за права на човека по проект №ACF/265 „Пл@тформа за 
толерантност 2.0“, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България, Първи 
конкурс за стратегически проекти (23.10.2018 – 28.01.2019 г.), Тематичен приоритет: 
Подкрепа за правата на човека, Сдружение „Възможности без граници“, срок на 
изпълнение: 18 месеца (2019 – 2021 г.) 
 
5. Ментор на доброволци по проект №ACF/265 „Пл@тформа за толерантност 2.0“, 
изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за 
стратегически проекти (23.10.2018 – 28.01.2019 г.), Тематичен приоритет: Подкрепа за 
правата на човека, Сдружение „Възможности без граници“, срок на изпълнение: 18 месеца 
(2019 – 2021 г.) 
 
4. Ментор на доброволци от европейски страни в рамките на Европейска доброволческа 
служба по проект ) 2018-2-BG01-KA125-048259 “Say No to Hate Speech: Youth Activism for 
Human Rights and Tolerance” по ЕRASMUS+, Ключова дейност 1: Индивидуална мобилност, 
Сдружение „Възможности без граници“, срок на изпълнение: 1 година (2018 – 2019 г.) 
 
3. Ментор на стажанти от Испания по транснационалната мобилна програма GALEUROPA 
по Европейската гаранция за младежта към ЕК, координатор на проекта: Сдружение 
„Възможности без граници“, срок на изпълнение: 3 месеца (1.09–30.11.2018 г.) 
 
2. Ментор на доброволци от европейски страни в рамките на Европейска доброволческа 
служба по проект № 2015-3-BG01-KA105-022844 “Love&Hate III: Youth for Online Tolerance” 
по Програма „Младежта в действие“, Сдружение „Възможности без граници“ (2017 – 2018 
г.) 
 
1. Консултант Неформално образование по проект „Младежки информационно-
консултантски център – Възможности без граници”, Сдружение „Възможности без 
граници”, 2014 – 2015, ръководител на проекта: Марга Вукадинова.  
 

ІІІ. Издателски проекти 
 
4. Член на редакционната колегия на сп. „Философски алтернативи“, проект по Конкурс 
за финансиране на ФНИ на „Българска научна периодика – 2022 г.“. 
 



12 

 

3. Член на редакционната колегия (съводеща бр. 6/2021, съвместно с Кристиян 
Енчев; научна редакция, редакция на английски) на сп. „Философски алтернативи“, 
проект по Конкурс за финансиране на ФНИ на „Българска научна периодика – 2021 г.“. 
 
2. Член на редакционната колегия (съводеща бр. 5/2020, съвместно с Кристиян 
Енчев; редакция на български и английски езици) на сп. „Философски алтернативи“, 
проект по Конкурс за финансиране на ФНИ на „Българска научна периодика, неполучила 
финансиране на редовната сесия 2020 г.“. 
 
1. Съводеща бр. 4/2020 на сп. „Философски алтернативи“ (научна редакция, 
редакция на английски; съвместно с Иванка Стъпова) – „Естетиката като цвят, живот и 
съвест“, тематичен брой 4/2020 на сп. „Философски алтернативи“, Национален фонд 
„Култура“, Програма „Критика“ – сесия 2020 г. 
 

ІV. Художествено-творчески (приложно-естетически) проекти 
 
6. Куратор и съавтор на изложба-инсталация „Ултравиолетова катастрофа“ съвместно с 
Поло Оконе и Мирослава Захова, 3–9.09.2020 г., Галерия-книжарница „София Прес“, гр. 
София 
 
5. Съавтор на „Мета-Аз-Приказка. Дъжд на Луната“ – хепънинг на общия език, съвместно с 
Поло Оконе и Мирослава Захова, 25–31.08.2019 г., Арт-къща „Кръг“, с. Дъждовница: 
https://kulturni-novini.info/sections/9/news/30075-meta-az-prikazka-dazhd-na-lunata.   
 
4. Съавтор на „Мета-Аз-Приказка. Полет 2.0 Химера“ – хепънинг на общия език, съвместно 
с Поло Оконе и Мирослава Захова, 29 и 30.06.2019 г., Underground Gallery, гр. София: 
https://kulturni-novini.info/sections/9/news/29882-meta-az-prikazka-polet-2-0-himera.  
 
3. Съавтор на „Мета-Аз-Приказка. Полет 002 Ноуервил“ – хепънинг на общия език, 
съвместно с Поло Оконе и Михаил Димов, 10.11.2018 г., Underground Gallery, гр. София 
 
2. Куратор на изложба-инсталация във фестивален формат „Парадигма форми“ от Поло 
Оконе, 5–12.11.2018 г., Underground Gallery, гр. София 
 
1. Съавтор на „Мета-Аз-Приказка. Възможности за колективен квантов скок тук и сега“ – 
хепънинг на общия език, съвместно с Поло Оконе и Михаил Димов; авторски модул: 
„Тишината е фантастично създание“, 17.05.2018 г., Център за култура и дебат „Червената 
къща“, гр. София 
 
 
Участие в научни форуми:  
 
30. Борисова, С. 2021. Бележки около Кантовата критика на позитивната естетика. 
Доклад на Национална научна конференция, посветена на Световния ден на философията. 
Секция „Философски науки“ – Съюз на учените в България. Zoom. 18 ноември. 
http://old.usb-bg.org/Bg/index_bg.htm  
29. Борисова, С. 2021. Свободата и дългът в контекста на една аксиология per argumentum 
e contrario. Доклад на XVII Национална конференция по етика „Етиката: свобода и дълг“. 
Секция „Етически изследвания“, Институт по философия и социология – БАН. Jitsi Meet. 
11–12 ноември. https://ips-bas.org/wp-content/uploads/2021/11/17_NKE_Programa-bg-1-
1.pdf 
28. Борисова, С. 2021. Перла в короната: нови форми на изкуство по време на пандемия. 
Доклад на Кръгла маса „Пандемията като предизвикателство пред естетиката и 
изкуствата“ в рамките на Постоянен семинар „Култура, естетика, ценности“. ИФС – БАН. 
Zoom. 28 октомври. 

https://kulturni-novini.info/sections/9/news/30075-meta-az-prikazka-dazhd-na-lunata
https://kulturni-novini.info/sections/9/news/29882-meta-az-prikazka-polet-2-0-himera
http://old.usb-bg.org/Bg/index_bg.htm
https://ips-bas.org/wp-content/uploads/2021/11/17_NKE_Programa-bg-1-1.pdf
https://ips-bas.org/wp-content/uploads/2021/11/17_NKE_Programa-bg-1-1.pdf
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27. Борисова, С. 2021. Естетика на тишината и мълчанието. Публична академична 
лекция за финализиране на процедурата по заемане на а. д. „доцент“. Голям салон на БАН. 
7 юни. 
26. Borissova, S. 2021. On living presence and the mystery of the world: Lessons from some 
contemporary forms of art in the times of social isolation. Report at a Seminar Panel 2, part of the 
international project Think Human First. Technical University – Sofia (Bulgaria). EasyChair. May 
27. 
25. Борисова, С. 2021. Розата и вечният Бог. Естетика и аксиология в хуманитарните 
изследвания на Петър Константинов. Доклад на VІ годишна национална конференция по 
естетика в памет на проф. Исак Паси. СУ „Св. Климент Охридски“. Zoom. 13 март.  
24. Borissova, S. 2020. On Creativity and the Most Beautiful Passion, report held at an 
International Conference “Philosophy Today: Traditions, Innovations, Creativity. Creativity-in-
between”, November 27, Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of 
Sciences. 
23. Борисова, С. 2020. Естезис в интересни времена: от Първи контакт през Осмо чувство 
до Съвършеното сетиво, доклад на национална конференция „Трансхуманитарна 
р/еволюция“, 16 октомври, СУ и ИЛ – БАН. 
22. Борисова, С. 2019. Дрехата като поетичен обект, парадигмална форма на тялото и 
базисен архетип за живеене: ключ към „Естетика на дрехата“ от Ян Кинг, Национална 
конференция „75 години СУБ“, 21–22 ноември. Голям салон на БАН. 
21. Борисова, С., Димитров, К. 2019. Как се създава естетическа хетеротопия? „Мета-Аз-
Приказка“ – хепънинг на общия език, доклад на V годишна национална конференция по 
естетика в памет на проф. Исак Паси. 13.03. СУ „Св. Климент Охридски, Зала 1. 
https://isaacpassy.wordpress.com/2019/02/22/v-%d1%82%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d
1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%ba-
%d0%bf%d0%b0%d1%81/ 
20. Ганчева, В., Борисова, С. 2018. Иновативни подходи срещу отчуждението на младежи в 
риск, доклад, изнесен на национална конференция „Отчуждението в съвременното 
българско общество”. 18 декември. РКИЦ – София. 
19. Борисова, С. 2018. „Авеню Фош“ във философско-естетически и аксиологически щрихи, 
доклад на научна конференция „Заслугите на Бероновци за българското развитие“. 7.12. 
ИИОЗ – БАН. http://issk-
bas.org/2018/12/07/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B
8%D1%8F/ 
18. Борисова, С. 2018. Модератор във форум по случай 20-годишнината от създаването на 
литературно списание „Кръг“: КРЪГ след 20. 23.11. Къща за литература и превод, гр. София. 
https://www.facebook.com/events/192409704983085/; 
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/101051928  
17. Борисова, С. 2018. „Авеню Фош“ във философско-естетически и аксиологически щрихи, 
доклад на Национална конференция с международно участие по проекти на ФНИ и ЕБР, 
26–29.08. Китен, хотел „Кремиковци“. http://issk-
bas.org/2018/08/23/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0
%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B
8%D1%8F-%D1%81-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
/ 
16.  Борисова, С. 2018. Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически 
феномени?, доклад на Четвърта годишна конференция в памет на проф. Исак Паси 
„AISTHETIKOS“, 12.03. Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“. 
https://isaacpassy.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%
D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2018/ 
15. Борисова, С. 2018. Естетика на тишината и мълчанието, презентация на 
индивидуален изследователски проект по Програма за подкрепа на млади учени и 

https://isaacpassy.wordpress.com/2019/02/22/v-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%81/
https://isaacpassy.wordpress.com/2019/02/22/v-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%81/
https://isaacpassy.wordpress.com/2019/02/22/v-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%81/
https://isaacpassy.wordpress.com/2019/02/22/v-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%81/
https://isaacpassy.wordpress.com/2019/02/22/v-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%81/
http://issk-bas.org/2018/12/07/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://issk-bas.org/2018/12/07/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://issk-bas.org/2018/12/07/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://issk-bas.org/2018/12/07/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://www.facebook.com/events/192409704983085/
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/101051928
http://issk-bas.org/2018/08/23/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/
http://issk-bas.org/2018/08/23/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/
http://issk-bas.org/2018/08/23/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/
http://issk-bas.org/2018/08/23/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/
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