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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2018 

 
Конферентна зала, Ректорат – София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15 

 

  

19 септември 2018 
  

08.30-09.00 - Регистрация  

  

09.00-09.30 – Отриване на „Докторантски четения ‘2018“  

 

Първа сесия  

 

Модератор – проф. дфн Боряна Христова 

 

СЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ и КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ 

 

09.30-10.00 – Личните дневници в специализираните библиотечни колекции. Съхранение, достъп и 

издаване (Асен Георгиев Георгиев, специалност Библиотечно-информационни науки) 

  

10.00-10.30 – Научни публикации със забавено признаване (Sleeping beauty): значение, методи за 

индентифициране и оценяване (Росен Красимиров Стефанов, специалност Библиотечно-

информационни науки) 

  

10.30-11.00 – Съвременни виртуални контролни файлове – тенденции в развитието и използването им 

(Надя Димитрова Карачоджукова, специалност Библиотечно-информационни науки) 

 

11.00-11.30 – Готовност на обществените библиотеки в България за работа с ученици от ромски 

малцинствени групи (Анна Христова Митева, специалност Библиотечно-информационни науки) 

 

11.30-12.00 – Защо е нужно валидирането на знания и умения в областта на културното наследство 

(Милена Петкова Колева-Звънчарова, специалност Културология) 

 

12.00-12.30 – Пред-наративността във виждането на Пол Рикьор за транскултурална необходимост 

(Чавдар Валентинов Димитров, специалност Културология)  

 

12.30-13.30 – Обедна почивка  

  

Втора сесия  

 

Модератор – доц. дпн Мирела Велева 

 

СЕКЦИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ 

 

13.30-14.00 – Преходът и външната политика на България след 1989 г. (Гергана Антонова Тошева, 

специалност Европеистика) 
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14.00-14.30 – Проблематичните институционални взаимодействия между премиера -партиен лидер и 

Парламентарната група на НДСВ и осъществяването на промените в правителството през 2003 (Атанас 

Бориславов Ждребев, специалност Политология) 

  

14.30-15.00 – Политическият съветник като медиатор в комуникацията с гражданското общество и 

заинтересованите страни (Георги Темелков, специалност Публична администрация) 

 

15.00-15.30 – Стратегически подбор на държавни служители чрез тестове за компетентности (Диана 

Ангелова Дончева, специалност Публична администрация) 

 

15.30-16.00 – Измерения на модернизацията на публичната администрация в България и Сърбия. 

Връзка минало – настояще (Петя Светлинова Кръстева, специалност Публична администрация) 

 

16.30-17.00 – Международни инициативи за автоматичен обмен на финансова информация за данъчни 

цели (Емилия Георгиева Маринчева, специалност Европеистика) 

  

17.00-17.30 – Модели на съдебни съвети в Европа (Снежина Стоянова Календжиева, специалност 

Публична администрация) 

  

17.30-18.00 – Сравнение между европейския подход и националните мерки за противодействие на 

онлайн дезинформацията (Мария Петьова Юрукова, специалност Европеистика) 

 

 

 20 септември 2018 
  

08.30-09.00 – Регистрация  

 

Трета сесия  

 

Модератор – проф. дпн Стойко Иванов 
 

СЕКЦИЯ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА“ 

 

09.00-09.30 – Морални измерения на потреблението: Светове на качеството в потреблението на „крафт“ 

бира в България (Нина Розинова Денисова, специалност Социология) 

 

09.30-10.00 – Нормативната уредба на интерната в България (Здравко Сталев Ангелов, специалност 

Социология) 

 

СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ“ 

 
10.00-10.30 – Начална адаптация на Въпросник за учебния климат (LCQ) (Илияна Руменова 

Кираджиева, специалност Психология (СТПП) 

 

10.30-11.00 – Емоционална интелигентност и стилове на учене в младежка организация с нестопанска 

цел (Десислава Пламенова Петрова, специалност Психология (СТПП) 

 

11.00-11.30 – Финансовото поведение на личността в контекста на нагласите й към парите (Надежда 

Асенова Гьонкова, специалност Психология (СТПП) 
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Четвърта сесия  

  

Модератор – доц. д-р Нели Стефанова 
 

СЕКЦИЯ „РЕТОРИКА“ 

 

11.30-12.00 – Съвременни форми на виртуалната политическа реторика, погледнати през призмата на 

климатичните промени (Стоянка Иванова Балова, катедра Реторика) 

 

12.00-12.30 – Политически език на Коалицията от партии „Реформаторски блок“  

при публичното представяне на учредителния документ „Начала на обединението на Реформаторския 

блок“ (Пенка Василева-Георгиева, катедра Реторика) 

 

12.30-13.30 – Обедна почивка 

  

Пета сесия  

  

Модератор – доц. д-р Нели Стефанова 

 

СЕКЦИЯ „РЕТОРИКА“ 

 

13.30-14.00 – Симулакрум, симулация и илюзия в карикатурите (Адриана Спасова Иванчева, катедра 

Реторика) 

 

14.00-14.30 – Влияние на емоциите върху преговорния процес (Евгени Петров Иванов, катедра 

Реторика) 

 

14.30-15.00 – Ефект на мениджърската невербална непосредственост върху управлението на 

взаимоотношения (Мариян Васев Васев, катедра Реторика) 

 

15.00-15.30 – Границите на персонажа на подразбиращата се аудитория (Георги Петров Мерджанов, 

катедра Реторика) 

  

15.30-16.00 – Кафе-пауза 

 

16.00 – Закриване на „Докторантски четения ‘2018“ (обявяване на решението на журито за доклади, 

които ще бъдат отпечатани; връчване на грамоти на отлично представилите се докторанти) 

 


