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Информация за докладчиците на конференцията:

Във връзка с предстоящото издаване на сборник с 
текстовете на докладите от конференцията, каним 
любезно всички докладчици да предоставят своя 

текст до 31 януари 2010 година на e-mail: 
nturlakov@abv.bg (до Николай Турлаков) или на e-
mail: s_i_dimitrov@abv.bg (до Стефан Димитров).
Максималният обем на текстовете не трябва да 

надхвърля 15 стандартни машинописни страници.
Бележките към текста – под линия, източник на 

цитирането [автор година:страница] – в квадратни 
скоби след цитата, а списъка на цитираната 

литература – в края на текста.

Председател на 
организационния комитет: 
н. с. д-р Николай Турлаков 

(ИФИ-БАН)
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14 декември 2009
(сутрешна сесия)

Водещ: Николай Турлаков (ИФИ)

9.30-10.00:  Откриване на конференцията: слово на 
ръководителя на секция “Онтология и 
епистемология” ст. н. с. д-р Асен Димитров (ИФИ)
10.00 – 10.30: ст.н.с. дфн Димитър Цацов (ИФИ): 
„”Играта на Стефан Васев на стъклени перли”.
10.30-11.00: проф. дфн Александър Андонов (СУ): 
“За субектния характер на езика в битието”.

11.00-11.15: кафе пауза

11.15-11.45: гл. ас. д-р Веселин Дафов (СУ): 
“Питащото и битието. (Онтология на 
категорията)”.
11.45-12.15: гл. ас. д-р Иван Колев (СУ): “Sein,  
Dasein и Поклонението на влъхвите”.

12-15-13.00: Въпроси, коментари, дискусия по 
прочетените доклади.

13.00-14.00: обедна почивка

(следобедна сесия)
Водещ: Асен Димитров (ИФИ)



14.00-14.30: проф. дфн Красимир Делчев (СУ): 
"Екзистенциалната онтология на мига" в " Битие и 
време" на Хайдегер”.
14.30-15.00: ст. н. с. д-р Стефан Попски (ИФИ): 
“Езикът като измерение на онтологията”.
15.00-15.30: ст. н. с. д-р Веселин Петров (ИФИ): 
“Могат ли да се сравняват езиците на битието от 
езиците на модерността и постмодерността”.

15.30-15.45: кафе пауза

15.45-16.15: ст. н. с. дфн Нина Димитрова (ИФИ): 
„Изповедалното слово: случаят Ставрогин”.
16.15-16.45: ст. н. с. д-р Валери Личев (ИФИ): 
“Реалността на другия”.
16.45-17.15:  магистрант Деян Пенчев (СУ): 
„Онтологията на Абсолютното във философията 
на Владимир Соловьов и връзката й с мистичните 
учения”.

17.15-18.00: Въпроси, коментари, дискусия по 
прочетените доклади.



15 декември 2009
(сутрешна сесия)

Водещ: Ивайло Димитров (ИФИ)

10.00 – 10.30: н. с. д-р Стефан Димитров (ИФИ): 
“Субстанциализъм, трансцендентализъм, 
философия на събитието”.
10.30-11.00: н.с. д-р Кристиян Енчев (ИФИ): 
“Метафорика и метафизика”

11.00-11.15: кафе пауза

11.15-11.45: н. с. д-р Даниела Иванова(ИФИ): 
"Теоретичният език и езика на битието"
11.45-12.15: д-р Десислава Дамянова: „Езикът на 
Пътя в даоистките сказания (притчите на 
Джуандзъ)”.

12-15-13.00: Въпроси, коментари, дискусия по 
прочетените доклади.

13.00-14.00: обедна почивка

(следобедна сесия)
Водещ: Стефан Димитров (ИФИ)



14.00-14.30: докторант Таня Желязкова (ИФИ): 
“Битието като език. Работни спомени за Васев”.
14.30-15.00: н. с. д-р Камелия Жабилова (ИФИ): 
„Сенките на Бога”. Филологическа критика на 
метафизиката във философията на Ницше”.
15.00-15.30: докторант Георги Петков(СУ): 
“Необходимо вероятно, всеобщо контингентно или 
за същността на ентимемата”

15.30-15.45: кафе пауза

15.45-16.15: ст. н. с. д-р Алекси Апостолов (ИФИ): 
“Критически рационализъм: познание и истина”
16.15-16.45: н.с.д-р Ивайло Димитров(ИФИ): 
"Между въображение и време - изповедта на един 
удавник".
16.45-17.15:  н. с. д-р Николай Турлаков(ИФИ): 
“Философското допитване до езика”.

17.15-18.30: Въпроси, коментари, дискусия по 
прочетените доклади. Обща дискусия по темата на 

конференцията. Закриване на конференцията.
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