
                          
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И 

ПОСТДОКТОРАНТИ 

pu.sciencenter@gmail.com 

 ПУ „Паисий Хиленарски“ 

ул. Цар Асен № 24 

Гр. Пловдив  4000 

                                                                                                                    
 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СЕМИНАР 

 

ХРАНА И ХРАНЕНЕ – БЪЛГАРСКИТЕ МОДЕЛИ или  

МОДЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ 

Период на провеждане: 20; 21; 22 юли 2020 г. 

Място на провеждане: гр. Пловдив, Стария град 

 

Основни тематични кръгове и лектори: 

 

Философският дискурс към храненето  

проф. д-р Райчо Пожарлиев,  Философско-исторически 

факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Храни и лекарства 

проф. д-р Иванка Костадинова, д.м., Медицински    

университет Пловдив 

 

Биохрани и потребителско поведение в България 

доц. д-р Юлия Джабарова, Факултет по икономически и 

социални     науки, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Енергетика на храните 

доц. д-р Нина Димчева, Химически факултет, ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

 

„Сит като попско чедо на Задушница” – храната и храненето от гледна точка на 

православието (по български извори от XI – XX век) 

проф. д.н.к. Мария Шнитер, Философско-исторически 

факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

 

Дигитална кулинарна езикова карта на България 

доц. д-р Ана Кочева, Институт за български език при БАН 

 

 

 Лекторите са от различни научни области и ще разполагат с 2 до максимум 

6 лекционни часа, за да разгърнат конкретен аспект от проблематиката. 
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Записалите се за семинара избират между две възможности за статус: 

                        ·  слушатели: активно участват в провеждането на целия семинар; 

получават сертификат за 4 кредита; 

                         · участници: активно участват в провеждането на целия семинар; в 

рамките на следващата календарна година реализират научна дейност, свързана с 

темата на семинара: изнасят доклад, подготвят научна публикация, разработват 

избираем курс за студенти, развиват проектно предложение и др.; участниците 

получават сертификат за 8 кредита. 

Записване за участие: 

 За всички млади учени, докторанти и постдокторанти от ПУ „Паисий 

Хилендарски“ семинарът е безплатен. Максимален брой участници: 12. 

 Записването става чрез задължително попълване на РЕГИСТРАЦИОННА 

ФОРМА. 

 Успешно записалите се курсисти ще получат на посочена от тях в 

регистрационната форма електронна поща информация за разписанието на 

часовете на съответните курсове. 

 Краен срок на записване: 15.07.2020 г. 
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