
      
 

 

ПУ „Паисий Хилендарски” 
Философско-исторически факултет 

Катедра „Етнология“ 

Международна конференция „Сензорна етнография на града” 

Работен език: български 

Зала „Компас”, 30 октомври 2018 

 

Предварителна програма 

 

09:30 – 10:45  

Модератор: Меглена Златкова 

Откриване на конференцията – доц. д-р Меглена Златкова (ръководител на катедра 
„Етнология“). Представяне на проект „Сензорна етнография на града” 

Невиждащото тяло в институцията – сензорно картографиране – Мария Славчева (ПУ 
„Паисий Хилендарски”, Пловдив, България) 

Предизвикателства пред зрително затруднените хора в съвременната урбанистична 
среда – Галина Петрова (Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив, 
България) 

Обучение в сетивност: ориентиране и мобилност – Светослава Манчева (ПУ „Паисий 
Хилендарски”, Пловдив, България)  

10:45 – 11:00 Почивка 

11:00 – 12:15 
Модератор: Анелия Авджиева 

Сензорна етнография на града – възможни подходи – Меглена Златкова (ПУ „Паисий 
Хилендарски”, Пловдив, България) 

Сензорна етнография: наблюдение и какво друго (L’ethnographie sensorielle: observation et 
quoi d’ autre) – Дени Серкле (Университе Лион 2, Франция) 

Усвояване на градското пространство от субкултурите – Вихра Барова (ИЕФЕМ-БАН, 
София, България) 

Градските пейзажи – визуални образи и звуци – Ирена Бокова (НБУ, София, България) 



      
 
12:15 – 13:15 

Интерактивна сензорна изложба „Сензорна етнография на града” 

13:15 – 14:30 Обедна почивка 

14:30 – 15:45 

Модератор: Анелия Манова 

„Звуците на социализма” – от текст към звук и образ – Росица Генчева (НБУ, София, 
България) 

Култура на сетивата: няколко моментни исторически снимки от българските земи – 
Добринка Парушева (ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България) 

Екскременти и парфюми (дезодориране и ароматизиране на тела и градски 
пространства) – Нина Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)  

Текстилът като част от сетивната култура – Красимира Кръстанова (ПУ „Паисий 
Хилендарски”, Пловдив, България) 

15:45 – 16:00 Почивка 

16:00 – 17:00 

Модератор: Мария Славчева 

Сензорност и сетивност при взаимодействието с институция – Анелия Авджиева (ПУ 
„Паисий Хилендарски”, Пловдив, България) 

Човешко – нечовешко: медиации, взаимоотношения, възприятия (Humains – non humains: 
médiations, relations, perceptions) – Оливие Живр (Университет Лион 2, Франция) 

Сетивност и посрединичество (по примера на дирекция „Социално подпомагане”, район 
„Източен”, Пловдив) – Петя Петрова-Ангелова (ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
България) 


