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І. КОНЦЕПЦИЯ
Най-сложният етап в професионалното израстване на младата генерация от учени,
избрали филологията за свое изследователско поле, е свързан с ориентацията им в
съвременните изследователски методи. Младите научни работници трябва не само да се
запознаят с ефективността на модерните изследователски подходи, но и да осъзнаят
възможностите за тяхната приложимост в конкретната им научна разработка. Настоящият
семинар си поставя за цел да подпомогне докторантите на Филологическия факултет в този
процес чрез серия от лекции на утвърдени европейски учени, чиято научна проблематика е
представителна за филологията на XXI век.
Гост-лекторите ще имат пълна свобода при избора на тема. Единственото условие е да
представят актуалната си изследователска дейност, процесите на самото проучване, а не свои
научни резултати или вече публикувани изследвания. Целта е да запознаят младите си колеги с
предизвикателствата на собствените си научни избори, с онова от съвременното научно поле,
което е интересно и провокативно за самите тях. Гост-лекторите ще трябва да имат нагласата
по време на лекцията и в дискусиите след нея да споделят опита си, да говорят открито за
професионалните трудности, но и за добрите практики, които задават високото ниво на
съвременна филологическа наука.
Семинарът ще се осъществи в рамките на програма ЕРАЗЪМ ПЛЮС и чрез
възможностите на успешно работещата във Филологическия факултет контактна научна мрежа.
При проявен интерес от страна на докторант на Филологическия факултет и след
изричното съгласие за научни консултации от страна на научния ръководител и на гостуващия
лектор може да се осъществи последващо посещение на докторанта в университета партньор,
финансирано чрез обмена на програма ЕРАЗЪМ ПЛЮС.
Работни езици на семинара: английски, немски, френски и всички славянски езици.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Семинарът обхваща двата семестъра на учебната 2018-2019 г. (общо 30 учебни часа) и е
предвиден за всички докторанти към Филологическия факултет, но в лекционната си част е
открит за посещения на всички студенти, преподаватели и гости на университета, проявяващи
интерес към темата. В работната му програма ще са включени и закрити семинарни занятия на
основните участници, на които ще бъде представена научна продукция на лектора, с когото
предстои среща.
Лекционният модул включва задължително дискусионно време, което не може да бъде
по-малко от една трета от общото работно време.
Участниците, които искат да бъдат активни и семинарът да им бъде зачетен като
успешно защитен в рамките на Докторантското училище, ще имат следните възможности за
оценяване:
- изготвяне на обзорно представяне на научната продукция на поканен учен;
- представяне на закрит семинар на свой текст, пряко обвързан с някоя от обсъжданите
в семинара теми;
- превод на предварително предадени материали, необходими за провеждането на
семинара, от и на български език;
- консекутивен превод по време на самите лекции;
- участие в дискусиите с предварително изготвен собствен текст.
Всички докторанти ще могат да формализират участието си в индивидуалния си план,
докторантския лист и докторантския лист за допълнителна квалификация.

ІІІ. ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
15.11. 2018г. 17.00 часа, Заседателна зала
Откриване на Докторантския семинар
ЛЕКЦИЯ
на
ХАНА ГЛАДКОВА, КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ, ПРАГА
ПОНЯТИЕТО ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ и ПРАЖКАТА ЛИНГВИСТИЧНА ШКОЛА

декември 2018г.
ЛЕКЦИЯ
ИВАН МЛАДЕНОВ, Институт за литература, БАН
НЕ/СЪСЕДНИ ПОДХОДИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА
(Програма за подпомагане на младите учени в БАН, 2017 – 2019)
януари 2019 г.
ЛЕКЦИЯ
ПЕТЯ АСЕНОВА, ХРИСТИНА МАРКУ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕМОКРИТ“ В КОМОТИНИ
НАЧИНИ НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕВИДЕНЦИАЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ

февруари 2019 г.
ЛЕКЦИЯ
КРАСИМИРА ШАРКОВА, УНИВЕРСИТЕТ В ЮЖЕН ИЛИНОЙС, САЩ
КОЛИЧЕСТВЕНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ В ЛИНГВИСТИКАТА
март 2019 г.
ЛЕКЦИЯ
КРИСТИЯН ФОС, ХУМБОЛТОВ УНИВЕРСИТЕТ, БЕРЛИН
SPRACHLOYALITÄT UND SPRACHTOD IN NORDGRIECHENLAND
SOZIO- UND KONTAKTLINGUISTISCHE PERSPEKTIVEN
април 2019 г.
ЛЕКЦИЯ
ТЮРКЯН ОЛДЖАЙ, ИСТАНБУЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ
РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ТУРЦИИ (1920-1930) (СОЦИАЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ, ЛИТЕРАТУРНОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УЧЕБНЬIЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ РУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ В СТАМБУЛЕ)
ЛЕКЦИЯ
ВАЛЕРИ АНАТОЛИЕВИЧ ЕФРЕМОВ, РГПУ ИМЕНИ ГЕРЦИНА, САНКТ Петербург

май 2019
ЛЕКЦИЯ
БЛАГОВЕСТ ЗЛАТАНОВ, ХАЙДЕЛБЕРГСКИ УНИВЕРСИТЕТ
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ КАТО ИМПОРТЕН ПРОДУКТ
юни 2019
ЛЕКЦИЯ
ХОЛГЕР КУСЕ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ДРЕЗДЕН, ИНСТИТУТ ПО СЛАВИСТИКА
DIE SPRACH- UND LITERATURPRAGMATIK (NEUE DIMENSIONEN)

* Допълнителната информация по програмата за гостуващите лектори ще бъде обявявана предварително
на сайта на факултета и чрез афиши.
Семинарите преди всяка лекция са предвидени само за докторантите към факултета. Датите и мястото на
тяхното провеждане ще се уточняват допълнително.

