МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
2018 г.
ПРОГРАМА

23-26 април
Междуфакултетен спортен форум „За Купата на ректора“.
Организатор: Департамент по спорт.
8 май
18.00 часа, Галерия „Алма матер“, Ректорат
Изложба „Водещи майстори на световната съвременна архитектура – членове на
Международната Академия на Архитектурата“, представяща проекти на архитектите
Ричард Ингланд (Малта), Даниел Либескинд (САЩ), Амедео Скиатарела ((Италия), Хелмут
Ян (САЩ), Лука Николети (Италия), Питър Пран (САЩ), Кас Остерхуис (Холандия), Ахмет
Вефик Алп (Турция), Кевин Рош (САЩ), Мигел Арагонес (Мексико), Алфонсо Меркурио
(Италия), Андрей Некрасов (Русия), Жан Нувел (Франция), Жан-Пол Виге (Франция), Кенго
Кума (Япония), Чи Джоу (Китай), Раджеш Канагасабай (Индия), Яу Мин Пей (САЩ).
Изложбата може да бъде разгледана до 18 май 2018 г.
Организатор: Културният център към Софийския университет и Международната
академия на архитектурата.
10 май
9.00 часа, Заседателна зала 2, Ректорат
Тридесет и четвърти Кирило-Методиевски четения. Тази година Четенията са в памет
на отишлата си наскоро изтъкната палеославистка доц. д-р Елена Коцева. В събитието ще
участват с доклади учени от страната и чужбина. В края на конферентния ден, в 18.00 часа,
в Клуб-ресторант „Яйцето“ ще бъдат представени две издания, подготвени от членове на
катедрата: монографията на гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“
и сборникът „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението
му“ (съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и
проф. д.ф.н. Татяна Славова).
Организатор: Катедра „Кирилометодиевистика” на Факултета по славянски филологии.

10.00 часа, Библиотека към Департамента за информация и усъвършенстване на
учители (бул. Цар Борис ІІІ № 224)
Експозиция на редки учебни и справочни издания от края на ХІХ – началото на ХХ век
от фонда на Педагогическата библиотека на ДИУУ.
Сред изложените заглавия ще бъдат: „Учебникъ ВСЕОБЩАТА ИСТОРИЯ (Стара
история)” – София, Печатница Вълковъ, 1895; „Сборникъ за САМОУПРАЖНЕНИЕ по
сметание за деца отъ второ отделение” – Пловдивъ. Издание и печат на Д. В. Манчовъ, 1890;
„РЪКОВОДСТВО за букваря, основното училище” – Казанлъкъ, Книжарницата на Г. М.
Какачевъ, 1896; речници и др. Експозицията може да бъде разгледана до 31 май 2018 г.
Организатор: Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийския
университет.
10.00 часа, Конферентна зала, Ректорат
Конференция на тема: „Перспективи за културните институции на паметта –
библиотеки, музеи, архиви в дигиталната ера“. Във форума ще участват студенти,
докторанти и преподаватели от Катедра БИНКП и от ОДИК - Орел. Събитието се провежда
в рамките на 65-годишнината на Катедрата по библиотекознание, научна информация и
културна политика.
Организатор: Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика на
Философския факултет съвместно с Орловския държавен институт по култура, гр. Орел,
Русия.
11 май
8.00 часа, Академичен параклис „Св. Климент Охридски“, Богословски факултет (пл.
"Света Неделя" 19)
Празнична утреня и Божествена Литургия - † Св. равноапостолни Методий и Кирил.
Организатор – Богословски факултет.

10.00 часа, зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Национална научна конференция „Медии и журналистика – професионалните
стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия“.
Конференцията е организирана в чест на 70-годишнината на проф. дсн Петранка Филева от
Катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова
комуникация. Дискусионният фокус е насочен към прилагането на професионални
стандарти, ефективното управление и независимите медии като съществуващи научни
конструкции в теорията, към които практиката следва да се стреми.
Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по

журналистика и масова комуникация.
10.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Водосвет. Отбелязване на Патронния празник на Факултета по педагогика. В 10.30 часа ще
бъдат поднесени цветя на паметника на светите братя Кирил и Методий.
Организатор: Факултет по педагогика.
11.00 часа, Конферентна зала, Ректорат
Премиера на книгата на Джузепе Консоло „Атентатът срещу папата“. Историята за
атентата срещу папа Йоан Павел II, за Али Агджа и „българската следа“ така, както не е
разказвана досега. Разказвачът е Джузепе Консоло, адвокатът на Сергей Антонов –
българина, който заедно с още двама свои сънародници е обвинен, че е съучастник в
подготовката на атентата срещу папа Йоан Павел II на 13 май 1981 г.
Организатор: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
11.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Публична академична лекция на проф. дпн Вася Делибалтова.
Организатор: Факултет по педагогика.
13:00 часа, Фоайе, Богословски факултет (пл. „Света Неделя“ 19)
Откриване на изложба „Кирило-Методиевската идея в православното
християнство”. Експозицията може да бъде разгледана до 24 май 2018 г.
Организатор: Катедра „Практическо богословие“ на Богословския факултет.
15.30 часа, Витражи, Ректорат
Отбелязване на Деня на библиотекаря. Поднасяне на цветя пред витража на светите
първоучители Кирил и Методий от служителите на Университетската библиотека.
Организатор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.
16.00 часа, Филиална библиотека „Филологии“, Ректорат
Представяне на разширената електронна научно-изследователска библиотека
„Зограф“. Официално представяне на четвъртото разширяване на Дигиталната библиотека
"Зограф”. Дигиталната база данни „Зограф” продължава да се развива и обогатява чрез
сътрудничество с различни български и чуждестранни научни и културни институции.
Организатор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.
14 май
9.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Студентски теоретичен семинар на тема „130 години университетска педагогика“. На

форума 12 студенти от Факултета по педагогика ще представят проучвания, свързани с
делото на „новите седмочисленици“, със 150-годишнината от рождението на Петър Нойков
и с историята на читалищното и музейно образование в България. Студент, участник в
четири последователни семинара, ще представи своя стихосбирка, тематично свързана с
философията на образованието.
Организатор: Катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ на
Факултета по педагогика.
12.00 часа, Аула, Ректорат
Национален форум „Енергийното образование в България“. Акценти във форума:
Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растеж;
Предизвикателства пред институции, бизнес и наука; Енергийно образование за
интелигентен растеж на икономиката; Сътрудничество между индустрия, образователни
институции и общини; Дуално обучение като фактор за индустриална симбиоза.
Организатор: Стопански факултет.
15 май
14.00 часа, зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Лекция на тема „Комуникация и доверие в ерата на социалните мрежи (случаят с
Facebook и изтеклите данни към Cambridge Analytica)“ на медийния изследовател Томас
Щокле. Томас Щокле е независим медиен изследовател и консултант. До съвсем скоро
ръководи стратегическото бизнес развитие в ЛексисНексис Бизнес Инсайт Солюшънс (BIS),
където изследва новаторски и интуитивни начини за добавена стойност към клиента чрез
по-задълбочено вникване, получени на базата на агрегиране и анализ на съдържание и
информация.
Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по
журналистика и масова комуникация.
18.00 часа, Испаноезичен център, Ректорат
Представяне на книгите „Поезия“ с избрани стихове от испанския поет Алфредо
Салданя и „Поезия“ с избрани стихове от испанския поет Антон Кастро. Прожекция
на „Арагон“ от Гран Енсиклопедиа Аудиовисуал: Дескубрир Еспаня. Четене на стихове
от Салданя и Кастро в оригинал и превод. Представяне от доц. Йордан Ефтимов, поет,
литературен критик и университетски преподавател. Бележки по превода от Рада
Панчовска, поет, преводач и издател. Събитието е в рамките на „Срещи със съвременната
испанска поезия“.
Организатор: Катедра по испанистика и португалистика на Факултета по класически и
нови филологии и издателство „Проксима-РП“.

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат
„Зеленодиво“ по романа на Димитър Атанасов „Търпани“. За този спектакъл известната
египетска критичка Раня Адел в списание „Експеримет“ 10/3 написа: „Кой се е замислял за
свободата като физическа необходимост, а не само като интелектуална такава? Българската
трупа го прави в своето “Зеленодиво”. Актьорите се питат: има ли в човешкото тяло звук,
който да изразява неговите трепети, усещания, импулси... Има ли цвят? Аромат?
Изражение? Изказ? Именно третирането на физическата свобода е новото. Спектакълът е
изграден чрез езика на тялото, езика на жестовете и движенията – бързи, резки,
непредвидими, но винаги динамични и ритмични. Тялото отключва животинското.
Освободеното тяло се превръща в красота, възторг, полет... но същевременно и страх.‘‘
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Вход свободен (запетайка на лявата
ръка).
16 май
16:00 ч. - Залата на Етнографския музей при Института за етнология и фолклористика
към БАН, (пл. „Княз Александър I“ № 1)
Представяне на сборника “Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело
на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски“
Организатор: Катедра „Практическо богословие“ на Богословския факултет и КирилоМетодиевския научен център към БАН.
17 май

13.30 часа, зала 59, Ректорат
Публична лекция на д-р Иван Стойнев от Юридическия факултет.
Организатор: Център за гражданско образование към Факултета по педагогика на тема:
"Гражданство на ЕС - 11 години Република България в ЕС".
14.00 часа, зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Дискусия „Бъдещето на журналистиката“. За участие са поканени телевизионните
журналисти Надя Обретенова и Иво Никодимов от БНТ, Десислава Стоянова, Денислав
Борисов и Светослав Иванов от bTV, Генка Шикерова, Аделина Радева и Виктор Николаев
от Нова телевизия. Модератор на дискусията е д-р Кристина Баксанова от bTV. Сред
обсъжданите теми на дискусията „Бъдещето на журналистиката“ ще бъдат
журналистическата етика на екрана, промяната в технологиите, съучастието на аудиторията,
взаимодействието медии-власт-свобода на словото и образованието по журналистика.
Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по
журналистика и масова комуникация.

15.00 часа, Аула, Ректорат
Юбилейна научна сесия по повод 65-години от създаването на Катедра
„Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски
факултет. Събитието ще бъде открито с тържествено слово на проф. дфн. Боряна
Христова. В рамките на форума ще бъдат представени и две научни издания: „Боряна
Христова. Биобиблиография“, състав. Милена Миланова; „Културната памет във времето и
пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изкн. Симеон
Недков“, състав. Петър Миладинов
Организатор: Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на
Философския факултет.
16.00 часа, 243-та аудитория, Ректорат
Лекция на изтъкнатия немски славист проф. д-р Хелмут Шалер на тема: Bulgarische
Sprache in Vergangenheit und Gegenwart. Vom Altbulgarischen zur Sprache der
Europäischen Union
Организатор: Катедра "Германистика и скандинавистика“ към Факултета по класически и
нови филологии.
16.30 часа, Британска библиотека, Ректорат
Викторина по английска литература за студентите от катедра "Англицистика и
Американистика". Викторината се провежда вече 13 години и в нея могат да участват, след
предварителна заявка, всички студенти от бакалавърската и магистърските програми на
катедра "Англицистика и американистика".
Организатор: Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и
нови филологии
18.00 часа, Испаноезичен център, Ректорат
Представяне на книгата „Поезия“ с избрани стихове от испанския поет Витор Ботас,
превод на Рада Панчовска. Прожекция на документалния филм и книга за
поета Виктор Ботас: с езика на меланхолията (2004) от Хосе Авел. Четене на стихове
от Ботас в (оригинал) и превод. Представяне от Хосе Луис Гарсия Мартин, поет, литературен
критик и преподавател от Университета на Овиедо. Представяне от Христина Балабанова,
преводач на поезия от СПБ и научен сътрудник от Института за литература на БАН. Бележки
по превода от Рада Панчовска, поет, преводач и издател на Виктор Ботас. Събитието е в
рамките на „Срещи със съвременната испанска поезия“.
Организатор: Катедра по испанистика и португалистика на Факултета по класически и
нови филологии и издателство „Проксима-РП“.
18.30 часа, Британска библиотека, Ректорат

Представяне на романа на д-р Ангел Игов "Фини прахови частици" (ИК "Жанет"-45 )
Водещ: д-р Георги Няголов.
Организатор: Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и
нови филологии.
19.30 часа, Театрална зала, Ректорат
Because we can- Концерт на живо. Музика! Музика! Музика!
Нова програма, специални беквокали, гост-музиканти и едно специално музикално
изпълнение. Организаторите обещават повече от концерт-спектакъл и не по-малко от много
енергия и грандиозно шоу. Подготвили са най-дългия сетлист досега, включващ песни на
ФСБ, Стефан Вълдобрев, Ed Sheeran, Милена Славова, Любо Киров, Д2, авторски
попълнения в редиците и...
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Вход свободен (запетайка на лявата
ръка).
18 май
9.30 часа, зала 313 във Факултета по начална и предучилищна педагогика (ул.
„Шипченски проход“ 69 А)
Шести студентски научен форум. В него ще се представят научни разработки на
студенти – самостоятелно или в съавторство с техни преподаватели. Участие имат 9
преподаватели от различни катедри на Факултета и 17 студенти от специалностите
„Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Начална училищна педагогика и чужд
език“; „Специална педагогика“; „Социална педагогика“; „Мениджмънт на социалнопедагогическите дейности“; „Логопедия“ и „Изобразително изкуство“, както и студенти по
програма Erasmus+.
Организатор: Катедра „Начална училищна педагогика“ към Факултета по начална и
предучилищна педагогика.
10.00 часа, зала 14 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Представяне на Докторантски брой 3 на списание „Медиалог“. Списанието е
електронно издание на Катедра „Радио и телевизия“ (Medialog-bg.com).
Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика и масова
комуникация.
10.00 часа, зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Докторантски семинар „Ден на докторанта“. Форумът е създаден по идея на проф. д-р
Здравка Константинова и се организира под нейно ръководство вече в десет издания за

периода от 2013 – 2018 г. Отворената, отговорна и благоприятна среда за научен обмен, както
и форматът на дискусиите позволяват докторантите да съизмерят своето развитие, да
получат компетентни съвети от преподавателите в катедрата, да изградят важни умения за
участие в научни конференции и да обменят научен и социален опит.
Организатор: Катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по
журналистика и масова комуникация.
10.30 часа, зала 14 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Докторантски семинар на Катедра „Радио и телевизия“. Научни доклади на
докторантите на Катедра „Радио и телевизия“ и дискусия.
Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика и масова
комуникация.
18.30 часа, Театрална зала, Ректорат
Кинофорум „Моят филм“ - Изборът на Венцислав Занков: прожекция и дискусия върху
филма „Голямото плюскане“ на реж. Марко Ферери. В рамките на форума се насърчава
свободното споделяне на мнения и интерпретации от различни любителски,
изследователски и експертни позиции извън полето на кинокритиката и сериозното знание
за киноизкуството. Кинофорум „Моят филм“ няма претенцията на професионално и
институционално говорене за кино. Той е колебаещ се в своите основания опит да се
проследи сложната траектория на сбъдването на желания при гледането и запомнянето на
харесваните от нас филми.
Организатор: Културен център.
Център за източни езици и култури
Кръгла маса на тема „Българска транскрипция на антропоними и топоними от
азиатски и африкански езици“. На форума ще бъдат поставени проблеми, свързани с
транскрипцията на антропоними и топоними в азиатски и африкански езици, в частност
езиците, изследвани и преподавани в специалностите на ЦИЕК като първи и втори източен
език (арабски, арменски, иврит, китайски, корейски, кюрдски, персийски, турски, урду,
хинди, японски и др.). Ще бъде направен сравнителен анализ и ще се предложат решения на
тези проблеми (общи и частни), съобразени с установените теоретични принципи и
отчитащи наличието на добри практики. Кръглата маса ще се проведе в рамките на проекта
«Издаване на 6 и 7 брой на електронното научно списание за азиатски и африкански
изследвания «Манас», който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд «Научни
изследвания» на Софийския университет „Св. Климент Охридски".
Организатор: Факултет по класически и нови филологии, Център за източни езици и
култури

18, 19 и 20 май 2018 г.
9.00 часа, ТД „Гьолечица“
Обучително-консултативен семинар „Академични предизвикателства“ със студенти от
специалностите „Педагогика“, „Социални дейности“ и „Неформално образование“ и
чуждестранните Еразъм-студенти към Факултета по педагогика. Утвърдени акценти по
време на работата са професионалната подготовка и възможностите за реализация,
конструктивното обсъждане и формулиране на предложения за оптимизиране на процеса на
обучение. Тази година на фокус ще бъдат следните проблеми: академичните
предизвикателства в резултат на новите учебни планове; проектиране на работа по
студентски инициативи и оптимизиране на организирания студентски академичен живот;
проблеми на студентското самоуправление; менторство и участие в органите на управление
и живота на академичната общност; разширяване на интеграцията в академичната общност.
Организатор: Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална
педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ и Центърът по професионално и кариерно развитие
към Факултета по педагогика.
20 май
11.30 часа, Център за източни езици и култури (бул. "Т. Александров" 79)
Тринадесети празник на японската култура Бункасай. “Периодът Едо: Любовта и
мечът”. Празникът на японската култура “Бункасай” има за цел популяризиране на
японската култура в България и запознаване на гостите със специалност „Японистика“ и
възможностите, които тя предлага. Ще се проведе за тринадесета поредна година.
Тази година темата е насочена към един от най-значимите периоди в японската история Едо (1603 - 1868), период на затваряне на страната и прекратяване на връзките с останалите
държави; на мир, на разцвет на японската култура, на развитие на различни емблематични
японски изкуства. Предвидени са различни сценични изяви, демонстрации, презентации,
уъркшопове, интерактивни игри с образователен характер и др.
Организатор: Специалност „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологии.
21 май
10.00 часа, зала 43 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул.
„Московска“ 49)
Фестивал на студентската продукция на Катедра „Радио и телевизия“. Традиционно
годишно представяне на студентската продукция от учебните радио- и телевизионни студиа.
Организатор: Катедра „Радио и телевизия“ към Факултета по журналистика и масова
комуникация.

19.30 часа, Театрална зала, Ректорат
''Човеците на Лорка'' по „Публиката“ на Федерико Гарсия Лорка. Човеците на Лорка“
е спектакъл за човека и неговото огледало. Огледало, в което се оглежда – той, човекът.
Запознава се със себе си, опознава себе си, потъва и се дави, търсейки възможност за
живеене в настоящето. Режисьорът и Авторът, две кукли, влюбени една в друга, в битка –
една срещу друга. За да спечелят единствения възможен трофей – публиката или да се
отърват от нея.
Човеците на Лорка“ е носител на наградата „Алтер 2017“ за мегапродукция и наградата на
публиката.
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“ с подкрепата на Катедрата по
испанистика и американистика към Факултета по класически и нови филологии,
посолството на Испания в България и Института „Сервантес“. Вход: Свободен (запетайка
на лявата ръка).
22 май
11.00 часа, Аула, Ректорат
Церемония по връчване на отличието „доктор хонорис кауза на Софийския
университет“ на проф. Герхард Паулус от Университета „Фридрих Шилер“, Йена.
Организатор: Физически факултет.
16. 00 часа, Фоайе на Централната университетска библиотека
„Историкът на Алма матер”. Изложба, посветена на 140 г. от рождението на акад.
Михаил Арнаудов. Експозицията проследява преподавателската и научноизследователската
дейност на проф. Михаил Арнаудов, ректор на Софийския университет през 1935-1936 г. В
своята „История на Софийския университет”, започната по времето, по което е ректор и
издадена през 1939 г., Михаил Арнаудов проследява в цялост и пълнота, от дистанцията на
времето, историята на първото висше училище в България. В изложбените витрини ще бъде
показана част от огромното по обем творчество на видния учен и интелектуалец проф.
Арнаудов.
Организатор: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.
16:00 ч. – Аула, Богословски факултет (пл. „Света Неделя“ 19)
Кръгла маса „Приносът на Българската Православна Църква за спасяването на
българските евреи“.
Организатор: Катедра „Библеистика“ на Богословския факултет.
19.30 часа, Театрална зала, Ректорат
''Ромео и Жулиета'' по Уилям Шекспир. Режисьорът Николай Георгиев се впуска към

една от най-класическите и същевременно емблематични пиеси в световната драматургия,
но не за да я постави на сцена, а за да срещне човека-зрител с едно момиче-ангел – Илиана
Сербезова. Неин партньор е Георги Арсов, познат на широката публика от музикалния
формат „Х-фактор“. Те се отказват от мислите, от логиката си, от морала, от семейството и
обществото си и откровено заявяват „Аз не съм Ромео“, „Аз не съм Жулиета“.
Оръжие в битката на двете големи фамилии Монтеки и Капулети са хореографиите на Петя
Йосифова, а в подкрепа на любовта на Георги и Илиана е авторската музика на Константин
Кучев. Спектакълът е решен в стилистиката на бедния театър. Декорите липсват. Остава
само срещата между човеците.
„Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов“ е част от програмата „Шекспир –
съвременен и жесток“, която до момента включва заглавията „Хамлет или три момчета и
едно момиче“, „Време е за Лир“, „Ричард – кой Ричард“ и „Аз, лейди Макбет".
Организатор: Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Вход: Свободен (запетайка на лявата
ръка).
18:00 ч. – Аула, Богословски факултет (пл. „Света Неделя“ 19)
Прожекция на филм „Празните вагони“, автор проф. Ед Гафни.
Организатор: Катедра „Библеистика“ на Богословския факултет.

23 май
17.00 часа, Конферентна зала, Ректорат
Семинар на тема „20 години „Музикални медийни технологии“ в Софийския университет –
история, теория и практика“. В рамките на събитието проф. д-р Адриан Георгиев ще изнесе
публична лекция и ще бъде представена продуктовата гама на Audio-tehnica.
Организатор: Факултет по начална и предучилищна педагогика
Аула, 19.00 часа
Църковни песнопения под надслов "Върви, народе възродени" на хор "Георги Робов",
съвместно с Катедра „Класическа филология“ към Факултета по класически и нови
филологии на Алма матер.
24 май
11.45 часа, Аула, Ректорат
Академично тържество по повод Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост

25 май
18.30 часа, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново.
Постерна изложба "Християнските корени на Европа. папството и българите IXXXI век”. Изложбата е осъществена от Никополска епархия в сътрудничество с Центъра
за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет и е
под патронажа на Папския комитет за исторически науки, Ватиканската апостолическа
библиотека, комисията на епископските конференции на европейската общност
(COMECE), Фондацията "Свети Йоан XXIII" - Бергамо; с изключителното съдействие на
Ватиканския секретен архив и със съдействието на Историческия музей Чипровци.
Изложбата е посветена на 370-годишнината от основаването на Никополската епархия,
330-годишнината от Чипровското въстание и 140-годишнината от Освобождението на
България.
28 май
9.30 часа, Конферентна зала, Ректорат
Полско-българска научна конференция на тема “Правата на детето в исторически и
съвременен контекст“.
Организатор: Полски институт в София, Факултет по педагогика към Алма матер и
Държавна агенция за закрила на детето.
30 май
13.30 часа, Заседателна зала 2, Ректорат
Четвърти отворени философско-образователни ателиета. Участват студенти педагози
от първи курс на специалност „Неформално образование“ и втори курс специалност
„Педагогика“. Те представят философско-образователните си проекти, мандали, етюди,
философски питания за Образованието – преди, сега и след. Но участници-събеседници са
и гостите – студенти от горните курсове и други специалности, преподаватели, приятели и
всички, търсещи връзката между корени и върхове. Включен е и модул „Цунами“ –
наративна философия върху оригинални съчинения на японски деца и семейства, воден от
асистент Петя Панайотова. В него участват както студенти, така и ученици от 18-то СУ
„Уилям Гладстон“, 138-мо СУ „Васил Златарски“ и Националната финансово-стопанска
гимназия.
Организатор: Клуб „Креации“ към Учебно-научната лаборатория по експериментална и
професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ към Факултета по педагогика .
31 май

9.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
На кафе с Давид Машадо – среща на студентите и преподавателите от специалност
„Португалска филология“ с португалския писател, който гостува в България по повод

представянето на книгата му „Средният индекс на щастието“ в превод на български в
рамките на Пролетния панаир на книгата.
Организатор: Катедра по испанистика и португалистика на Факултета по класически и
нови филологии.
10.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Лекционен цикъл на проф. дфн Йержи Бжозовски на тема „Образи на бразилското във
френската литература от ХIX век“. Събитието се провежда в рамките на Дните на
Лузофонията във Факултета по класически и нови филологии. Изтъкнатият полски
лузитанист гостува на специалност „Португалска филология“ в рамките на двустранния
договор за сътрудничество между Софийския университет и Ягелонския университет.
Организатор: Катедра по испанистика и португалистика на Факултета по класически и
нови филологии.
1 юни
10.30 часа, Заседателна зала 2, Ректорат
Лекционен цикъл на проф. дфн Йержи Бжозовски на тема „Образи на бразилското във
френската литература от ХIX век“. Събитието се провежда в рамките на Дните на
Лузофонията във Факултета по класически и нови филологии. Изтъкнатият полски
лузитанист гостува на специалност „Португалска филология“ в рамките на двустранния
договор за сътрудничество между Софийския университет и Ягелонския университет.
Организатор: Катедра по испанистика и португалистика на Факултета по класически и
нови филологии.
8 юни
10.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Кръгла маса на тема: „Обществен престиж на професията „социален работник“.
Организатор: Факултет по педагогика.

10-12 юни

9.00 часа, Село Паничище
Форум на спортните педагози от страните на Балканския полуостров на тема
„Педагогически аспекти на физическото възпитание и спорта в университетите“.
Организатор: Департамент по спорт.

