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И ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ“ – ВПЕЧАТЛЯВАЩО 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪБИТИЕ

Николина Цветкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският универистет често е домакин или организатор на различни 
международни научни събития, на които се събират учени, изследователи, 
специалисти от различни краища на света, за да обменят идеи и опит, за да 
обсъдят миналото или да начертаят бъдещето. Такива събития често се пре-
връщат във важни форуми, даващи тласък на нови търсения в множество на-
учни полета. 

Поради тази причина едва ли е изненадващо, че и това лято Софийският 
университет „Св. Климент Охридски“ събра заедно 27 университетски пре-
подаватели – утвърдени хуманитаристи, и 56 докторанти – млади изследо-
ватели, току-що защитили докторска дисертация, както и изявени студенти 
в магистърска степен от различни области на социалните и хуманитарните 
науки от цял свят. Мащабното събитие под надслов „Европа и нейните грани-
ци в социалните и хуманитарните науки“ премина под формата на лятно док-
торантско училище. Сред основната целева група са младите изследователи 
(докторанти и постдокторанти, придобили научната и образователна степен 
„доктор“ през последните 5 години), които работят в областта на социалните 
науки и хуманитаристиката. Освен представители от Софийския университет 
и от университетите партньори от Полша, Словакия, Франция, Люксембург, 
Великобритания, Ирландия, Белгия и Китай активно участие в международ-
ния форум взеха лектори и участници от Португалия, Холандия, Румъния, 
Гърция, Русия, Украйна, Казахстан, Грузия, Индия, Непал, Бразилия, Нова 
Зеландия, САЩ и Мексико.

Лятното докторантско училище, на практика, отговори на две основни цели 
– да представи някои от резултатите от изследователските проекти и да създаде 
условия за задълбочени дискусии върху различните изследвания, предприети 
от участниците. Програмата включваше лекции, семинари и ателиета, как-
то и специални сесии, по време на които участниците представяха своите 
тези и получаваха обратна връзка от различни специалисти.
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Сред лекторите бяха изтъкнати български учени, представители на 
партньорските университети и Jean Monnet Chairs (проф. д-р Мария Стой-
чева, проф. Жил Руе и проф. Наталия Шабан), работещи в областта на евро-
пейските изследвания. Лектори от българска страна бяха чл.-кор. д.и.н. Иван 
Илчев – ректор на СУ в два последователни мандата в периода 2007 – 2015 г., 
проф. д-р Димитър Денков – декан на Философския факултет, доц. д-р Калоян 
Харалампиев – заместник-декан на Философския факултет, проф. д.с.н. Ивай-
ло Дичев от Катедрата по история и теория на културата във Философския 
факултет, доц. д-р Галина Соколова – координатор по „Еразъм“ за Факулте-
та по класически и нови филологии. Чуждестранни лектори станаха проф. 
Здислав Мах, д-р Наташа Стичинска и д-р Кшищоф Ковалски от Ягелонския 
университет в Краков (Полша), проф. Майкъл Байръм от Университета в 
Люксембург, проф. Жил Руе от Университета в Банска Бистрица (Словакия), 
д-р Лид Кинг от Великобритания, проф. Кай Леман и проф. Жоао Гонсалвес 
от Университета в Сао Паоло (Бразилия), проф. Кристина Кастелано от Уни-
верситета в Гуадалахара (Мексико) и проф. Наталия Шабан от Университета 
Кентърбъри в Нова Зеландия. Участниците слушаха лекции на разнообразни 
теми – от „Границите на Просвещението – географията на Кант“, „Границите 
в българската история“ и „Културните войни от постсоциализма“ до „Алго-
ритми в ежедневието“, „Демократично гражданство“, „Добра идея ли беше 
източното разширяване на ЕС?“, „Приказка за два многоезични града“ и „По-
глед към ЕС отвън“, но и активно участваха в панелните дискусии, посветени 
на актуални теми от европейските изследвания, като Брексит и бежанската 
криза, както и в симулационния дебат „За или против ЕС“.

Дискусиите се провеждаха върху представените от младите изследовате-
ли научни проекти и резултатите от тях. Докторантите работиха, разделени 
в две интердисциплинарни секции, което създаде възможност за активна ко-
муникация между различни дисциплинарни полета. По време на семинарите, 
модерирани от д-р Дарин Дросев и д-р Димитър Божков –  преподаватели 
от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, докторантите получиха задълбочени коментари върху редица въпроси, 
свързани с техните собствени изследователски търсения. Специално внима-
ние беше обърнато на изследователските методи в областта на социалните и 
хуманитарните науки, на изграждането на научния текст, на представянето, 
анализа и коментара на получените резултати. Докторантите се запознаха с 
обективни мнения и чуха нови идеи както от своите колеги докторанти и мла-
ди учени, така и от лекторите и гостуващите преподаватели. Това доведе до 
истински изчерпателен „прочит“ на споделените от тях научни проблеми.

В заключение следва да се подчертаят конкретните резултати от проведе-
ното лятно докторантско училище. Сред тях са повишеният интерес на сту-
дентите, обучаващи се в магистърска и докторска степен, към свързването 
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на техните проучвания и европейските изследвания, по-задълбоченото раз-
биране на въпроси, отнасящи се до европейската идентичност, насърчаването 
на студентите и младите учени да се ангажират с проучването на различни 
аспекти на евроинтеграцията, по-добрата „видимост“ на европеистиката като 
съвременен клон на политическите науки.

“THE IDEA OF EUROPE AND ITS BORDERS IN THE SOCIAL 
SCIENCES AND THE HUMANITIES” – AN IMPRESSIVE 

INTERNATIONAL EVENT

Abstract. The text presents in brief an important recent international event 
hosted by Sofia University – the doctorate summer school “The Idea of Europe and 
Its Borders in Social Sciences and the Humanities”.
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