„Пътища на познанието“
Юбилейна конференция в чест на професор Анета Карагеоргиева
04.11.2017, Зала 1, Ректорат

9:30 – откриване на конференцията
Модератор: ас. Николета Николова
9:35-9:55 проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева (СУ) — Термин ли е думата "памет"?
9:55-10:15 проф. д.ф.н. Сергей Герджиков (СУ) — Спекулацията във философията и в
науката
10:15-10:35 проф. д.ф.н. Веселин Петров (ИИОЗ-БАН) — Щрихи на процесуалнофилософската теория на символите
10:35-11:00 – кафе пауза
Модератор: доц. д-р Димитър Елчинов
11:00-11:20 проф. д.ф.н. Александър Андонов (СУ) — Знание, разбиране, познание
11:20-11:40 доц. д-р Лилия Гурова (НБУ) — Знание и разбиране — различни, но
свързани?
11:40-12:00 доц. д-р Росен Люцканов (ИИОЗ-БАН) — "Опровержения" на скептицизма в
релационен тип онтология
12:00-12:20 доц. д-р Марина Бакалова (ИИОЗ-БАН) — Проблемът за релевантните
алтернативи по отношение на рутинното епистемично условие за сигурност
12:20-14:00 – обяд
Модератор: докторант Мадлен Ангелова
14:00-14:20 доц. д-р Димитър Вацов (НБУ) — Индексичност, рутина и контекст
14:20-14:40 ас. Николета Николова (СУ) — "Инструменти" за обосноваване в помощ на
преподаването на философия в осми клас
14:40-15:00 докторант Боян Василев (СУ/ИУ) — Аргументи в полза на най-образцовия
начин за получаване на знание

15:00-15:20 докторант Христо Вълчев (СУ) — Познавателната стойност на
концептуалния анализ
15:20-15:50 – кафе пауза
Модератор: ас. Боян Василев
15:50-16:10 докторант Радостина Минина (ИИОЗ-БАН) — Възраженията от
непрозрачност за епистемологическия екстернализъм
16:10-16:30 докторант Мадлен Ангелова (СУ) — Прецизиране на абдуктивните
допускания и формулиране на критерии за изводимост
16:30-16:50 доц. д-р Веселин Дафов (СУ) – Знатното познание
16:50-17:10 гл. ас. д-р Христо Гьошев (НБУ) – Лицата на философския редукционизъм
относно личностите
17:10-17:30 гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ) – Върху понятието "свидетелство" в
евиденциализма
Модератор: докторант Христо Вълчев
17:30-17:50 доц. д-р Димитър Елчинов (СУ) – За един доста жизнен труп
17:50-18:10 ас. д-р Цена Желязкова (СУ) – Признание и познание на достойнство
18:10-18:30 проф. д.ф.н. Красимир Делчев (СУ) – Осиротелият "Бог" на Майстер Екхарт и
издънването на себесността
18:30-18:50 гл. ас. д-р Десислава Дамянова (СУ) – Пътища на познанието в Древен
Китай
18:50 – закриване на конференцията

