
1 

 

Университетът, езикът, обществото 

 

Научна конференция с международно участие, 

посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български 

университет 

 

Организатори: департамент „История“, департамент „Нова българистика“, 

департамент „Медии и комуникация“ 

 

 

29 юни 2022 г., зала 20, 1 корпус на НБУ и в zoom: 

 https://nbu-bg.zoom.us/j/82685430201?pwd=VeiQT-VKXytXM-9TIdw70xepgK-hV_.1 

 

 

Програма 

 

9.00 – Регистрация 

 

9.30 -  Откриване на конференцията 

 

9.40 – Проф. дфн Пламен Дойнов, Ректор на Нов български университет: „Гражданският 

университет“ 

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ: Езикът  

Модератор: Десислава Бошнакова 

10.00 - Михаил Неделчев (Нов български университет): „Ефективният език на 

литературата и на академическото литературознание: критическият или 

апологетическият?“ 

10.20 – Зарко Ждраков (Нов български университет): „Дигиталната криза на критическото 

мислене и някои конспиративни теории в българската историография“ 

https://nbu-bg.zoom.us/j/82685430201?pwd=VeiQT-VKXytXM-9TIdw70xepgK-hV_.1
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10.40 – Мони Алмалех (Нов български университет): Език и мислене при дигиталните 

поколения в университетска среда 

 

11.00–11.15 

Кафе-пауза 

 

11.15 – Адриана Ковачева (Познански университет): „Полските нехетеронормативни 

писатели в литературната критика в Полша преди и след 1989 г.“  

11.35 – Морис Фадел (Нов български университет): „Литературата като алтернатива на 

разделения свят“ 

11.55 – Огняна Георгиева – Тенева (Нов български университет): „Онлайн манипулации и 

критически анализ на дискурса“ 

 

12.15–12.45  Дискусия  

 

12.40-13.30 Обедна пауза   

 

ВТОРИ ПАНЕЛ: Обществото  

Модератор: Морис Фадел 

13.30 – Момчил Методиев (Нов български университет): 

„Език и конспирации в документите на Държавна сигурност“ 

13.50 – Андреана Ефтимова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): 

„Политически импликации на езика на омразата в медийна среда“  

14.10 – Тодор Панайотов (Нов български университет): „Езикът на партийната преса в 

България“ 

14.30 – Йорданка Велкова (University College, Лондон): „За двореца на паметта - 

мнемонически техники в обучението по български език като чужд“ 

14.50 – Евгения Тополска (Нов български университет): „Предизвикателства и 

перспективи пред езиковото многообразие в класните стаи“ 

15.10 – Биляна Курташева (Нов български университет): „Есето и университетът: 

невидимите залози“ 
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15.30 – Илвие Конедарева (Нов български университет): „Езикът на знанието - 

трансформации“ 

 

15.50 – Дискусия  

 

16.15-16.30 Кафе пауза  

 

ТРЕТИ ПАНЕЛ: Университетът 

Модератор: Момчил Методиев  

 

16.30 – Антония Велкова – Гайдарджиева (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил 

и Методий“): „Как се раждат идеите за нов университет: история и растеж“ 

16.50 - Мартин Осиковски (Нов български университет): „Предизвикателства пред 

университетското бъдеще на социалните и хуманитарните науки“ 

17.10 – Десислава Бошнакова (Нов български университет): „Университетът в медии – 

какво виждат другите“ 

17.30 – Жюстин Томс (Нов български университет): 

„Комуникация на науката чрез блогове и подкасти“ 

17.50 – Антоанета Алипиева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): 

Университетите и литература през втората половина на 20.век" 

18.10 – Йордан Ефтимов (Нов български университет): „Как проектът на проф. Вера 

Мутафчиева „Историята, населена с хора“ и анкетата на нейния мемориален сайт 

затвърдиха или промениха начина, по който университетският човек говори за себе си“ 

 

18.30 – 18.45 – Дискусия  

 

18.45 – Заключителни думи 

 

 

 

 


