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СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”  

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 

ОРГАНИЗИРА 

XVIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА 

 

ВЯРА И ДОВЕРИЕ – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И 

МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ 

10–11 НОЕМВРИ 2022 г. 

 

Осемнадесетата национална конференция по етика „Вяра и доверие - етически 

аспекти и морални ценности“ се организира от секция „Етически изследвания“ 

на Института по философия и социология при Българска академия на науките. 

Форумът има за цел да разгърне етическия дебат по значими за съвременното 

общество проблеми, събирайки заедно специалисти с различни научни профили, 
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представители на държавни и неправителствени институции. За участие се 

приемат доклади с изразен фокус върху етическите аспекти на вярата и доверието.  

В последните няколко години човечеството бе изправено пред множество кризи 

от различно естество, които внесоха смут в обществата и поставиха под съмнение 

както ефективността на техните институции, така и компетентността и 

добросъвестността на техните лидери. На места постоянно ескалиращото 

напрежение доведе до разпад или сблъсък на различни ценности, дори до аномия. 

На фона на обществения смут, ценностната дисперсия и политическия хаос, 

придружаващи живота по време на военен конфликт и животозастрашаваща 

пандемия, теми като вярата и доверието добиват все по-централно значение за 

нравственото оцеляване на човека. Доверието – към другите, към авторитетите, 

към властта – се оказва ключово както за изграждането на функционални и крепки 

общества, така и за възможността да преследваме своите цели в личен, 

професионален и творчески план. Вярата – в себе си, в определен набор от 

ценности, в Бог – моделира възприятията ни за хората, обществата и събитията в 

един все по-сложен за навигиране свят. 

Интердисциплинарната насоченост на конференцията позволява да бъде 

отразено цялото многообразие на възможните формулировки и разбирания за 

етическите понятия „вяра“ и „доверие“ заедно с техните практически измерения 

и културни специфики. Теоретичната рамка включва няколко основни тематични 

кръга, които предполагат, освен извеждането на същността на двете понятия в 

сферата на морала, също така и проследяването на техните различни употреби в 

религията, политиката, правото, медиите, бизнеса, науката и др. Наред с това се 

дава възможност да бъдат дискутирани границите и трансформациите им в 

съвременното общество, дигиталното пространство, междуличностните 

отношения и борбата за социално равенство. 

ТЕМАТИЧНИ РАМКИ 

• Същност на понятията „вяра“ и „доверие“ в етиката: морални ценности 

и вяра; доверие и морални норми; вяра, доверие и дълг; морална общност и 

доверие; вяра и свобода на избора; доверието и професионалната етика. 
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• Вяра и доверие в сферата на религиозния морал: морални измерения на 

вярата; понятия за добродетел в различните вероизповедания; вяра и 

разум; вярата като критерий за нравствеността; религиозни вярвания и 

социални конфликти. 

• Социално-политически измерения на доверието: доверие в 

институциите; недоверие и корупция; доверие в политическите лидери и 

избирателната система; институционално и междуличностно доверие; 

доверие и дипломация в условия на кризи.  

• Бизнес етика, доверие и религия: доверие и религиозни вярвания в 

бизнес етиката; религиозни вярвания и стопански етос; доверие и 

корпоративни ценности; недоверие и кооперативност; (не)доверие и 

(не)лоялна конкуренция; потребителско доверие; реклама и доверие. 

• Вяра и доверие в света на новите технологии и медиите: развитие на 

новите еко/техно вярвания; морални измерения на (не)доверието към 

социалните мрежи; доверие при общуването във виртуална среда; доверие 

и киберсигурност; (не)доверие и криптовалути; доверие, пропаганда и 

дезинформация в медиите.  

• Вяра и доверие в науката и образованието: общественото доверие в 

училищната институция; доверието между учител и ученик като морална 

ценност; религия и гражданско образование – етически аспекти; 

(не)доверието към учените и научния авторитет (антиваксърство и др.); 

антиинтелектуализъм и недоверие; мястото на религиозната вяра в 

науката. 

• Доверие и автентичност в сферата на изкуството: доверие към твореца, 

моралните послания и автентичността на неговото творчество; изкуството 

като израз на морален протест и недоверие.  

• Вяра и доверие в биоетиката и медицинската етика: религиозни 

убеждения и лекарски дълг – морални рискове; ролята на доверието в 

отношенията лекар – пациент; конфиденциалността и доверието като 

фактор в медицината, основана на ценности; епистемично доверие в 

медицината, основана на доказателства; (не)доверието в лекарската 
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преценка и понятието за лекарска грешка; криза на доверието в условия на 

пандемия. 

• Религия, вяра и доверие в съвременното българско общество: вяра и 

доверие в изграждането на националната солидарност и националната 

идентичност; религиозно-ангажиран мултикултурализъм в България – 

етически аспекти и морални ценности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Конференцията ще се проведе онлайн на 10 и 11 ноември 2022 г. За провеждането 

на сесиите ще бъде използвана платформата за видеоконферентна връзка Jitsi 

Meet. 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. Докладчиците изпращат своята заявка по имейл преди изтичането на 

посочения краен срок. Заявките следва да съдържат имена, титла, афилиация, 

заглавие, ключови думи, абстракт (до 300 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 2022 г. Информация за одобрените заявки ще бъде изпратена до 10 

октомври 2022 г. Завършените текстове на докладите трябва да бъдат изпратени 

до 9 ноември 2022 г. Пълните текстове от конференцията ще бъдат публикувани 

в списание „Етически изследвания” (ISSN 2534-8434), в съответствие с неговите 

изисквания и процедури. Повече информация относно списанието можете да 

намерите на официалния сайт jesbg.com. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ 

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

списание „Етически изследвания“ (https://jesbg.com). Формат: .docx, .odt; шрифт Times 
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New Roman 12, междуредие 1.5, цитирания, бележки и библиография – в края на 

доклада. 

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 Стоян Ставру – ИФС, БАН 

Дфн Емилия Маринова – 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 

 


