МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА 2016 г.
ПРОГРАМА
7 май, събота
17.30 часа, Аула, Ректорат
Съвместен концерт на студенти и преподаватели от Катедрата по музика и Фондация
„Дарби“ към детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни
„Осанна във висините!“.
Факултет по начална и предучилищна педагогика

9 май, понеделник
09.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Студентски теоретичен семинар. Форумът, посветен на 30-годишнината от създаването
на Факултета по педагогика, ще представи самостоятелни изследвания на студенти от
трите специалности на факултета. Обособените изследователски полета се обединяват от
основната цел на форума – да даде поле за широко обсъждане на историята и управлението
на формалното и неформално образование у нас и в чужбина.
Катедра „История на педагогиката и управление на образованието“
Факултет по педагогика

12.30 часа, зала 241, Ректорат
Доклад на Изабел Шолтисек на тема: „Gendergerechte Sprache – Tendenzen in der
deutschen Gegenwartssprache.“
Катедра по германистика и скандинавистика
Факултет по класически и нови филологии

18.00 часа, Галерия „Алма алтер“
Откриване на изложба на тема: „Абстракти“. Изложбата е съвместен проект на
катедра „Изобразително изкуство“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика
Факултета по изобразително изкуство към ВТУ и може да бъде разгледана до 20 май.
Факултет по начална и предучилищна педагогика

18.00 часа, Конферентна зала, Ректорат
Откриване на дните на наследството. Прожекция на филмите: "Пътят на буквите" –
филм, пътепис във времето и пространството, който започва през IX в. и стига до днешните
отражения на мисията на Кирил и Методий. Режисьор: Ралица Димитрова, и „Аз съм
домашен ученик”, режисьор: Ралица Димитрова.
Международна фондация за българско наследство „Професор Петър Детев” и Център за
интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) при
Факултета по педагогика

10 май, вторник
12.30 часа, зала 241, Ректорат
Доклад на Изабел Шолтисек на тема: „Gendergerechte Sprache – Tendenzen in der
deutschen Gegenwartssprache.“
Катедра по германистика и скандинавистика
Факултет по класически и нови филологии

11 май, сряда
08.00 часа, Академичен параклис, Богословски факултет
Тържествено Богослужение в прослава на светите братя Кирил и Методий със св. Литургия.
Богословски факултет

09.00 часа, 45-та аудитория, Ректорат
Честване 30-годишнината от създаването на Факултета по педагогика. Водосвет и
поднасяне на цветя на паметника на Светите братя Кирил и Методий.
Факултет по педагогика

10.00 часа, Библиотеката в Департамента за информация и
усъвършенстване на учители
Изложба на тема: “Речници и енциклопедии (1891-1955)”. В изложбата са включени:
Българска енциклопедия на братя Данчови (1936 г.), пълното издание (82 тома) на
Енциклопедичния речник на Брокхауз и Ефрон (1891 г.), Български тълковен речник (1926
г., 1951 г.), Речник на съвременния български книжовен език (1955 г.), Български
синонимен речник (1950 г.) и други.
Департамент за информация и усъвършенстване на учители

10.30 часа, Аула, Ректорат
„Педагогиката и социалната работа през ХХI век - предизвикателства и
перспективи“ – двудневна научна конференция с международно участие, посветена на 30годишнината от създаването на Факултета по педагогика.
Факултет по педагогика

16.00 часа, Библиотека „Филологии“
Представяне на второ разширение на Зографската електронна научноизследователска библиотека с нови 164 славянски ръкописа: 120 неописани досега
ръкописа от Зографската Света Обител „Св. Георги Победоносец” и 44 ръкописа,
съставляващи славянската ръкописна колекция на Националния исторически музей.
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

17.30 часа, Заседателна зала 2, Ректорат
Чешкият културен институт представя филм на режисьора Светлана Лазарова
Трите орехчета за г-н професора" (филм за проф. Ото Вихтерле). Ст.н.с. д-р Надя
"
Шиварова представя проучването на Евгени Делев "Въведение в генетичната

генеалогия" – премиера на първата смарт (AR) книга у нас. Дискусия с автора. Събитието
се провежда в рамките на Дните на наследството.
Международната фондация за българско наследство „Професор Петър Детев” и
Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование
(ЦИИНО) при Факултета по педагогика

11-13 май
Факултет по математика и информатика
Национална студентска конференция по математика. Целта на студентската
конференция е да създаде условия, в които студенти от последните години на
бакалавърското обучение, магистри и докторанти от ФМИ и от други места да се запознаят
и обменят опит и знания под формата на лекции и семинари.
Факултет по математика и информатика

12 май, четвъртък
11.00 часа, 59-та зала, Ректорат
Изложба "
“В зората на Европейската цивилизация“. Експонатите в изложбата са
представени графично и чрез мобилните възможности на Augmented Reality.
Проект „Смарт приказка – Легенда за греха“, представен от художник-аниматор Моника
Господинова. Събитието се провежда в рамките на Дните на наследството.
Международната фондация за българско наследство „Професор Петър Детев” и
Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование
(ЦИИНО) при Факултета по педагогика

18.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Представяне на книгата „Елате да живеем за нашите деца!“ на Фридрих Фрьобел,
издание в рамките на поредицата на ФНПП „Вечни книги“. Събитието ще предостави на
присъстващите възможността за първи път да се запознаят по-отблизо с произведения на
изтъкнатия немски философ и педагог. Изданието е плод на съвместните усилия на
Факултета по начална и предучилищна педагогика и Университетското издателство „Св.
Климент Охридски“.
Факултет по начална и предучилищна педагогика

13 май, петък
10.00 часа, Заседателна зала 2, Ректорат
Традиционни докторантски четения. Представяне резултати от изследователската
дейност на докторантите от факултета. Участие с презентации и статии.
Факултет по педагогика

10.00 часа, зала 29 във Факултета по журналистика и масова
комуникация

„Ден на докторанта” - Предоставя се трибуна за изява с възможност за подпомагане и
креативно стимулиране от експертен съвет.
Катедра „История и теория на Журналистиката”
Факултет по журналистика и масова комуникация

13-14 май
09.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Кирилометодиевски четения с международно участие.
Катедра по кирилометодиевистика
Факултет по славянски филологии

15 май, неделя
12.00 часа, Департамент за езиково и специализирано обучение
Ден на отворените врати на Департамента за езиково и специализирано обучение.
Денят включва: безплатни тестове за определяне на ниво по чужди езици и български език
като чужд; открити уроци; консултации с преподаватели в ДЕО относно възможностите за
обучение при нас; томбола: един от участниците ще спечели 50 % намаление за курс по
избор /едно ниво/; награда от книжарница „Шопком‟ – Oxford Advanced Learner’s
Dictionary 9th edition; запознаване с най-новите учебни системи за обучение; 5% намаление
от таксата за избран от участника курс при записване в Деня на отворените врати.
Департамент за езиково и специализирано обучение

16 май, понеделник
12.00 часа, Аула, Богословски факултет
Лекция на тема: „Евангелие на Спасението”, проф. дбн Емил Трайчев.
Богословски факултет

17 май, вторник
10.00 часа, 243-та зала, Ректорат
Публична лекция на тема: Race, Gender and Poverty in the Photography of Dorothea
Lange, проф. Линда Гордън, Нюйоркски университет, САЩ.
Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови
филологии съвместно с Историческия факултет

10.00 часа, зала 29 във Факултета по журналистика и масова
комуникация
Докторантски годишен семинар на Катедрата "Пресжурналистика и книгоиздаване" с
участие на докторанти и научни ръководители от другите катедри на ФЖМК.
Катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване"
Факултет по журналистика и масова комуникация

11.00 часа, Аула, Богословски факултет
Представяне на монографията на доц. д-р Дилян Николчев „Екзарх Стефан под
„грижите” на Държавна сигурност” с участието на дфн Момчил Методиев.
Богословски факултет

13.00 часа, Конферентна зала, Ректорат
Швеция среща България, уъркшоп на шведски и български студенти.
Катедра по германистика и скандинавистика
Факултет по класически и нови филологии

18.00 часа, Централно фоайе, Ректорат
Откриване на фотоизложба на тема „Антарктика”. Изложбата ще отрази работата на
българските полярници на Ледения континент от последните експедиции. Гост на
събитието ще бъде Мария Агустина Родригес от Уругвайския антарктически институт,
която ще представи документалния филм „Недостижимата Антарктида”.
Национален център за полярни изследвания

Общоуниверситетско състезание за „Купата на ректора“
организирано от Департамента по спорт

9.45 часа, стадион „Академик“
Откриване на спортния празник

09.00 часа, кортовете в двора на духовната семинария ”Иван Рилски”
Турнир по тенис.

10.00 часа, стадион „Академик”, ж.к. "Гео Милев"
Баскетбол 3x3

12.00 часа, стадион „Академик”, ж.к. "Гео Милев"
Турнир по мини футбол

11.00 часа, стадион „Академик”, ж.к. "Гео Милев"
Фехтовка

13.00 часа, Биологически факултет
Волейбол

14.00 часа, зала Бойни изкуства, Биологически факултет
Джудо – шиай

18 май, сряда
09.00 часа, 213 аудитория на Факултета по начална и предучилищна
педагогика
Четвърти студентски научен форум на ФНПП. Във форума се представят научни
разработки на студенти – самостоятелно или в съавторство с техни преподаватели. Участие
имат студенти от ОКС „бакалавър“ и от ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на
обучение от различните специалности на Факултета по начална и предучилищна

педагогика и преподаватели от ФНПП.
Катедра „Начална училищна педагогика“
Факултет по начална и предучилищна педагогика

13.00 часа, зала 17 във Факултета по журналистика и масова
комуникация
Фестивал на Катедра "
“Радио и телевизия"
. Участват студенти 2-ри, 3-ти и 4-ти курс с
радио- и тв материали.
Катедра „Радио и телевизия“
Факултет по журналистика и масова комуникация

13 часа, 130-та аудитория във Факултета по химия и фармация
„Национална конференция по химия за студенти и докторанти“. Конференцията ще
продължи до 20 май 2016 г.
Факултет по химия и фармация

16.00 часа, Библиотека „Филологии“
Премиера на литературно-фотографската изложба на студенти от ФСлФ „Кадри
към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков”, посветена на 150-годишнината от рождението
му. Рецитал на студенти от ФНПП на произведения на членовете на Кръга „Мисъл” – д-р
К. Кръстев, П. Славейков, П.Ю.Тодоров и П. Яворов.
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

16.00 часа, Заседателна зала 2
Представяне на сборника „ДС и българската интелигенция“.
Исторически факултет съвместно с Комисия за разкриване на документи и за обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

17.00 часа, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Премиера на юбилейната изложба „Кръгът „Мисъл” и българската модерност,
отразени в личната библиотека на Боян Пенев”, посветена на 150-годишнината от
рождението на Кръстьо Кръстев и Пенчо Рачев Славейков и 100-годишнината от смъртта
на Петко Ю. Тодоров.
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

18.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Втора сбирка на постоянния семинар по Превод към Факултета по класически и нови
филологии. Ще бъде представена и дискутирана излязлата наскоро монография
„Преображенията на Хермес. Преводът между етика и херменевтика" с автор доц. д-р
Ирена Кръстева от катедра "Романистика".
Катедра по германистика и скандинавистика
Факултет по класически и нови филологии

18.30 часа, Аула, Ректорат
Празничен фолклорен концерт на студентите от специалност „Музика“.
Факултет по начална и предучилищна педагогика

Общоуниверситетско състезание за „Купата на ректора“
организирано от Департамента по спорт

09.00 часа, стадион „Академик”, ж.к. "Гео Милев"
Турнир по мини футбол

09.00 часа, стената в Ректората
Катерене

09.00 часа, кортовете в двора на духовната семинария ”Иван Рилски”
Тенис

10.00 часа, зала Бойни изкуства, Биологически факултет
Карате

12.30 часа, басейн ІV км
Плуване, 4 х 25 м щафета

12.30 часа, градинката срещу Софийски университет ”Св. Климент
Охридски“ около Паметника на Съветската армия
Лека атлетика – крос

14.00 часа, стадион „Академик”, ж.к. "Гео Милев"
Аеробик маратон

15.00 часа, Студентски град, 52 бл. зала за фитнес
Фитнес маратон

19 май, четвъртък
Посолство на Кралство Дания в София
Награждаване на победителите в конкурса за литературна творба на тема: „Моето
датско АБ, или датски азбучник за прохождащи таланти“.
Центърът за научни изследвания и информация „Х. К. Андерсен“ към специалност
„Скандинавистика“, Катедра по германистика и скандинавистика, Факултета по
класически и нови филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с
подкрепата на Датската агенция за култура и Посолството на Кралство Дания в София
организират конкурс за литературна творба на тема: „Моето датско АБ, или датски
азбучник за прохождащи таланти“, вдъхновено от произведението „АВС“ на писателя
Халфдан Расмусен. Книгите „АВС“ на Халфдан Расумсен са дарени от датското
издателство „Carlsen”. В конкурса участват студенти от специалност „Скандинавистика“,
изучаващи датски език и култура. Целта на конкурса е да се провери креативността,
творческото мислене и оригиналност, както и доброто владеене на датски език сред
студентите.
Победителите в конкурса ще бъдат наградени в посолството на Кралство Дания в София от
посланик Кристиан Кьонигсфелт.

12.00 часа, Двор на Ректората
Официална церемония по закриването на Общоуниверситетското състезание за „Купата
на Ректора“ /17.05 – 19.05/.
Департамент по спорт

14.00 часа, зала 29 във Факултета по журналистика и масова
комуникация
Докторантски семинар на Катедра „Радио и телевизия"
“.
Катедра „Радио и телевизия“
Факултет по журналистика и масова комуникация

17.00 часа, зала 29 във Факултета по журналистика и масова
комуникация
Представяне на книгата "
Жанрове и форми на забавлението в телевизията"
. Книгата е
издадена по проект „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади
учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и
информационни и компютърни технологии”.
Катедра „Радио и телевизия“
Факултет по журналистика и масова комуникация

17.00 часа, Заседателна зала 2, Ректорат
Представяне на томове IV и V на Studia classica Serdicensi.
Катедра по класическа филология
Факултета по класически и нови филологии

17.00 часа, Университетска библиотека, Студентска читалня
Премиера на книгата на проф. Александър Димчев „Между науката и футбола”.
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

18.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Гостуване на австрийската писателка Ана Митгуч. Тя ще чете от най- новия си роман
„Сближаване”, представен на Лайпцигския панаир на книгата през м. март 2016 г.
Гостуването на авторката е организирано/по покана на от Австрийската библиотека „Д-р
Волфганг Краус”, от чието създаване се навършват 25 години, и е подкрепено от
Посолството на Република Австрия.
Катедра „Германистика и скандинавистика“
Факултет по класически и нови филологии

18.30 часа, 243-та аудитория, Ректорат
Публична лекция на тема „Дискурсни светове: профилиране и динамика спрямо
текстови светове"
. .
Катедра „Англицистика и американистика“
Факултет по класически и нови филологии

20 май, петък
10.00 часа, Аула, Ректорат
Тържествено връчване на дипломите на студентите от Историческия факултет.

20 – 21 май
09.00 часа, „Яйцето“, Ректорат
Международна конференция на специалност „Унгарска филология“ на тема: „Найновата унгарска литература през призмата на българските преводачи“. От 13.00 ч.
конференцията ще продължи в Аулата.
Катедра по класически филологии
Факултет по класически и нови филологии

Ректорат
„Дни на Франсоаз Долто в България“. Провеждат се за пета поредна година, като темата
тази година е: „Бебето, детето и психоанализата“. Водещи ще бъдат френските
психоаналитици д-р Мириам Сежер, доц. д-р Ерика Прадо де Оливейра и Георги Кацаров.
Официалното откриване ще се проведе на 20 май от 18.00 часа в 65-та аудитория в
Ректората. Събитието ще продължи на 21 май в Конферентната зала от 09.00 часа.
Факултет по педагогика

20 - 22 май
ТД „Гьолечица“
Юбилеен студентски международен семинар „Академични хоризонти“ с участие на
студенти от трите специалности на Факултета по педагогика и чуждестранни студенти по
програма Еразъм + и други международни договорености.
Факултет по педагогика

Ректорат
„Дни на Франсоаз Долто в България“. Провеждат се за пета поредна година, като темата
тази година е: „Бебето, детето и психоанализата“. Водещи ще бъдат френските
психоаналитици д-р Мириам Сежер, доц. д-р Ерика Прадо де Оливейра и Георги Кацаров.
Официалното откриване ще се проведе на 20 май от 18.00 часа в 65-та аудитория в
Ректората.

24 май, вторник
11.30 часа, Аула, Ректорат
Академично тържество по повод Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост

25 май, сряда
10.00 часа, 243-та зала, Ректорат

Висш семинар „Нови направления в синхронната и диахронната фонетика и
фонология”. Кръгла маса с гост - лектор - проф. д-р Донка Минкова, Distinguished
Professor, Associate Dean of Humanities, UCLA: "Schwa's death and resurrection"
Катедра „Англицистика и американистика“
Факултет по класически и нови филологии

18.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Представяне на Онлайн гръцко-български речник на лингвистични термини.
Катедра по класически филологии
Факултет по класически и нови филологии

26 май, четвъртък
13.30 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Втори отворени Философско-образователни студентски ателиета. Участват студенти
от специалностите „Педагогика и Неформално образование“, които ще представят
философско-образователни проекти, идеи, мандали, въпроси и проблеми. Поканени за
участие са преподаватели и специалисти от базови институции на ФП.
Факултет по педагогика

19.00 часа, Аула, Ректорат
“Ретрофония” – авторски концерт на ас. Вълчан Вълчанов с Илияна Атанасова – вокал и
перкусии, Александър Табаков – бас китара, Кристиан Петров – клавишни и специалното
участие на Кристиян Григоров-Крис и Ралица Ангелова (Тоника СВ).
Катедра „Романистика“
Факултет по класически и нови филологии

30 май, понеделник
17.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат
Семинар „Phrontisterium Classicum“: Публична лекция на проф. д.и.н. Кирил Павликянов
„Атонските архиви през Средновековието – славянски и гръцки.
Катедра по класически филологии
Факултет по класически и нови филологии

