Еволюция на йерархични системи
Кръглата маса се посвещава на паметта и изследванията на Елка Янкулова по
еволюция на йерархични системи.
Фокусът на тази кръгла маса се определя от няколко взаимно свързани водещи теми от
изследванията на Елка Янкулова по йерархични системи и тяхната еволюция: проблемът
за йерархиите; проблемът за еволюцията; проблемът за интелигентността.

Програма
Регистрация: 8:45-9:00
Откриване: 9:00-9:15
I. Панел: Сложни динамични системи
Модератор: доц. д-р Алекси Апостолов
Докладчици:
доц. дтн Светослав Николов: „Йерархични нива на биологичните системи и тяхната
интеграция” 9:15-9:30
проф. дмн Николай Витанов „Еволюция и йерархия на българските градове” 9:30-9:45
доц. д-р Радньо Дзанев: „Системен анализ на структурите на йерархични системи в
динамика” 9:45-10:00
доц. дфн Васил Пенчев: "Масата и енергията като сложност на безкрайни съвкупности"
10:00-10:15
Уточняващи въпроси към докладчиците 10:15-10:30
Кафе пауза 10:30-10:45
ІІ. Панел: Комплексна йерархична еволюция
Модератор: проф. дфн Николай Витанов
проф. дфн Ангел Стефанов: “Жива ли е идеята за глобалния еволюционизъм?” 10:45-11:00
доц. д-р Михаил Бушев: „Нарушената симетрия – творческата лаборатория на Природата”
11:00-11:15
докторант Теодора Димитрова: "Два алтернативни подхода (към теорията) за възникване
на живото" 11:15-11:30
проф. дфн Петко Ганчев: "Йерархичните системи: авангардни фактори и фундаментални
зависимости в универсалната еволюция" 11:30-11:45
доц. д-р Божидар Ивков: "Общество на ремисията" като системно-йерархичен проблем”
11:45-12:00
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проф. дсн Духомир Минев: „Тенденцията към упадък на социеталната рационалност”
12:00-12:15
Уточняващи въпроси към докладчиците 12:15-12:30
Кафе пауза 12:30-12:45
IIІ. Панел: Интелигентност и контрол
Модератор: доц. дтн Светослав Николов
Докладчици:
проф. дфн Сергей Герджиков: „Проект за изкуствен интелект – биологични ограничения”
12:45-13:00
проф. д-р Александър Гънгов: "Контрол и самоконтрол в пост-консуматорското общество"
13:00-13:15
доц. д-р Асен Димитров: „Контролът на съзнанието в семиотичен ракурс” 13:15-13:30
доц. д-р Валери Личев: "Еволюцията на българския протест: от нихилизъм към
дезорганизация" 13:30-13:45
Уточняващи въпроси към докладчиците 13:45-14:00
Обедна почивка 14:00-14:45
IV. Панел: Йерархии, подчинение, власт
Модератор: доц. дфн Васил Пенчев
Докладчици:
доц. д-р Алекси Апостолов: „Тоталитарният лидер: Ролята на личностните особености:
самооценка, външна оценка, характерологични особености (отмъстителност)” 14:45-15:00
доц. д-р Румен Кънчев: „Йерархия и власт: парадоксът на интелектуалците (в
постмодерното общество)” 15:00-15:15
проф. дфн Иван Кацарски: „Данни и доказателства за нейерархични човешки общества"
15:15-15:30
доц. д-р Таня Батулева: "Без йерархия или йерархия от нов тип" 15:30-15:45
проф. дфн Николай Велчев: „Подчинение и власт– полиафоризми” 15:45-16:00
доц. дфн Ерика Лазарова: "Социални йерархии, меритокрация и йерархия на добротата"
16:00-16:15
доц. д-р Иван Колев: „Йерархия на ценностите” 16:15-16:30
д-р Орлин Стефанов: "Изкуството като коректив на властта" 16:30-16:45
Уточняващи въпроси към докладчиците 16:45-17:00
Кафе пауза 17:00- 17:15
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Обща дискусия 17:15-18:00
Модератор: проф. дсн Духомир Минев
Информация за отпечатването на докладите 18:00
Кръглата маса ще се проведе в рамките на секция „Философски науки” на Съюза на
учените в България на 21 януари (вторник), 2014 г. в Руския културно-информационен
център, София, ул. „Шипка”, № 34, зала 204. Времетраенето на докладите ще е 15 мин.
Уточняващи въпроси към отделните доклади – в рамките на специално предвидените 15
мин. след края на всеки панел. След изчерпване на всички доклади, ще се проведе
свободна дискусия по най-съществените и актуални, поставени на кръглата маса, теми и
проблеми.
Текстовете на докладите ще бъдат публикувани в отделен сборник. Докладът да е
съпроводен от заглавие, преведено на руски и английски език, от резюме на руски и
английски език (двете резюмета – общо – до 1/2 страница), и от ключови думи на руски и
английски език. Да се добави кратка информация за автора на български, руски и
английски език: име, титли (където е приложимо), институция (където е приложимо), email.
За облекчаване на работата по форматирането и съответно – по-бързото издаване на
сборника, моля, да не се използват бележки под линия. Литературата към текста да се
изписва в следния ред: 1) за монографии: автор, година на изданието, заглавие, град,
издателство; напр.: Шеллинг, Ф. 1989. Сочинения в двух томах. Т. 2. Москва: Мысль; 2) за
списания: автор, заглавие на авторския материал, наименование на списанието, година
на изданието, брой или том, страници на авторския материал; 3) за сборник: автор,
заглавие на авторския материал, заглавие на сборника, година на изданието, град,
издателство, страници на авторския материал. При цитиране на произведение, вътре в
текста на доклада се посочват в скоби само авторът на произведението, годината на
издаване и цитираната страница). Моля, текстовете да не бъдат странирани. Моля, по
възможност, да се избягва форматирането вътре в текста и да не се използват главни
букви за същата цел. Моля, заглавията да не бъдат форматирани и да не бъдат изписвани
с главни букви или с по-голям размер на шрифта.
Очакваният обем е до 10 стандартни страници (общо 18 000 знака, Times New Roman,
размер на шрифта 12). Графичните материали се предават и като част от текста, и, всеки
един от тях – на отделен файл. Текстовете на докладите и графичните материали към тях
следва да бъдат изпратени до 28 февруари, 2014 г. на електронен адрес:
assen.dimitrov@gmail.com
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Програмен комитет
доц. д-р Алекси Апостолов (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН)
доц. д-р Михаил Бушев (Институт по физика на твърдото тяло – БАН)
проф. дмн Николай Витанов (Институт по механика и биомеханика – БАН)
проф. д-р Александър Гънгов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)
проф. дсн Духомир Минев (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН)
доц. дтн Светослав Николов (Институт по механика и биомеханика – БАН)
доц. дфн Васил Пенчев (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН)
проф. дфн Ангел Стефанов (Институт за изследване на обществата и знанието – БАН)
Координатори: Асен Димитров, Селина Димитрова
За контакти: assen.dimitrov@gmail.com
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