Институт за философски изследвания към БАН

ПРОГРАМА
КОНФЕРЕНЦИЯ
на 10-11 ноември 2009 г.
Заседателна зала на Институт за философския изследвания
Бул. Патриарх Евтимий № 6, втори етаж

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД – 20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО:
ФИЛОСОФСКИЯТ ПОГЛЕД ЗА ТОВА, КОЕТО СТАНА
10 ноември 2009 г., вторник
9.30-9.40 ч. Встъпителни думи на проф. Васил Проданов: Четирите реалности на
прехода и превърнатите идеологически форми на неговото конструиране
Първи тематичен кръг:

Цикличността и преходите като категории на
на философията на историята на модерната българска държава
Водещ заседанието: проф. д.ф.н. Кръстьо Петков
9.40-10.00 проф. Васил Проданов (Институт за философски изследванияБАН): Сравнителни характеристики на българските преходи в
контекста на догонващата модернизация като главна особеност на
модерната българска история
10.00-10.20. Доц. д-р Искра Баева и доц. д-р Евгения Калинова (Исторически
факултет на СУ): Българският преход към демокрация след 10 ноември
1989 г. – мястото му в съвременната българска история
10.20-10.40. ст.н. ІІ ст. д-р Илияна Марчева (Институт по история – БАН): За
преходите в съвременната българска история. Опит за паралели
10.40-11.00. Доц. д.с.н. Максим Мизов: Преходът и/или преходите
11.00.11.20. Д-р Велизар Енчев: Преходът и външната ни политика: Приликите и
отликите в дипломацията на социализма и капитализма и
демократичното пренаждане на васалитета и ограничения суверенитет.
11.20-11.40 – Кафе пауза
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Втори тематичен кръг:

Какво стана, защо стана и какво трябваше да стане
с българската икономика ?
Водещ заседанието: проф. Васил Проданов
11.40-12.0.

проф. Кръстьо Петков (Университет за национално и световно
стопанство): Българският преход в контекста на релацията „ТрудКапитал”

12.00-12.20 д-р Александър Каракачанов: Основни теоретични принципи на
реалния икономически преход в България
12.20-12.40 доц. д-р Йосиф Аврамов (СУ „Климент Охридски”): Реформите в
българската банкова система: провали и успехи
12.40-13.00 проф. д.с.н. Георги Найденов: Безалтернативна ли беше стратегията
на ценовите шокове през 90-те години?
13.00-14.00 – Обедна почивка
Поднасяне на кафе и сандвичи
Трети тематичен кръг:

Илюзии и провали на българските преходи
Водещ заседанието: ст.н.с. Таня Неделчева
14.00-14.20

проф. д.ф.н. Петко Ганчев (ИФИ-БАН): Българският преход революция, контрареволюция, трансформация и адаптация

14.20-14.40 ст.н.с. д-р Борислав Градинаров (ИФИ-БАН): Произведено във
фабриката за илюзии - 20 години по-късно
14.40-15.0

ст.н.с. І ст. Иван Кацарски (ИФИ-БАН): Триумф или пирова
победа на капитализма?

15.00-15.20 доц. д-р Минчо Христов (ТУ – София): Българския преход през
призмата на теорията на конспирацията
15.20-15.40

Валентин Вацев (ПУ „Паисии Хилендарски). Дългият скок
встрани: И как да се върнем там откъдето тръгнахме?

15.40-16.00 – Кафе пауза
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Четвърти тематичен кръг:

Възможни ли бяха и защо не се реализираха
други алтернативи?
Водещ заседанието: ст.н.с. І ст. Иван Кацарски
16-16.20 Ст.н.с. І ст. д.ф.н. Мартин Табаков (ИФИ-БАН): Използване на
модална логика и възможни светове при опитите за контрафактически
анализи на прехода в България
16.20-16.40 Димитър Ганов (ИФИ-БАН): Ляворадикални подходи към
хетерономността на прехода
16.40-17.00 Д-р Евгений Кандиларов: Алтернативният модел на българския
преход през погледа на Япония
11 ноември 2009 г., сряда
Пети тематичен кръг:

Какво стана, защо стана и какво трябваше да стане
с конституционните норми и правила?
Водещ заседанието: доц. Кирил Кертиков
9.30-9.50 н.с. д-р Ивелина Иванова (ИФИ-БАН), д-р Тодор Христов (СУ
„Климент Охридски”): Преходът като пожелано извънредно положение
9.50-10.10

Мирослав Попов. Конституционализация и деконституционализация
на прехода
Шести тематичен кръг

Какво стана и защо стана и какво би било добре
да стане с ценностите и социалната психика?
Водещ заседанието: ст. н. С. Д-р Борислав Градинаров
10.10-10.30

проф. д.псих.н. Людмил Георгиев (СУ „Св. Климент Охридски):
Етнопсихични и културно-исторически особености на българския
преход към демокрация

10.30-10.50 доц. д.с.н. Цветан Давидков (СУ „Св. Климент Охридски”):
Българският преход в огледалото на ценностите
10.50-11.10 – Кафе пауза
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11.10-11.30 ст.н.с. І ст., д.с.н. Таня Неделчева (Институт по социология – БАН):
Социалният капитал като екзистенциален уют – преди и сега
11.30-11.50 Найденов, Чавдар (Агенция «Афис»): Реваншът на "фамилията" и
фалитът на новите институции
11.50-12.10 доц. д-р Д.Варзоновцев (НБУ – София): Пост-преходната ситуация
(По материали на качествените изследвания на електоралното
поведение 2005-2009 г.)
12.10-12.30

Доц. д-р Кирил Кертиков (Институт по социология – БАН): 20
години "лутане" в търсене на европейска ценностна ориентация на
българската нация

12.30-13.30 – Обедна почивка
13.30-13.50 Иван Колев (СУ „Климент Охридски”): Свобода или Солидарност относно съдбата на публичните блага
13.50-14.10 Ст.н.с. д-р Борис Колев, н.с. Мария Грозева (Институт по
география-БАН): България - неразделна част от европейското
геополитическо и ценностно пространство
14.10-14.30 Доц. д-р Васил Сивов (ЮЗУ «Неофит Рилски»): Европейската
ценностна ориентация в българския преход
14.30-14.50 Ст.н.с. д-р Божидар Ивков. Ценностни преориентации и
трансформации в сферата на инвалидността в ЕС и България.
Същност, проблеми, перспективи.
14.50-15.10 Борис Попиванов. Българско гражданство и национална идентичност:
значението на 1989 г.
15.10.-15.30 – Кафе пауза
Седми тематичен кръг
Какво стана, защо стана и какво трябваше
да стане с културата и интелигенцията?
Водещ заседанието: ст.н.с. Диана Данова
15.30-15.50 Мюмюн Тахир. Роля и място на художествената интелигенция през
двете десетилетия на прехода.
15.50-16.10

Иван Есенски. Роля и място на писателите в българското общество
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през двете десетилетия преди 1989 г. (1979-1989) и двете десетилетия
след това (1989-2009): опит за сравнителен анализ

Обща заключителна дискусия – водещ
заседанието проф. Васил Проданов
16.10-17

часа

–

