
 

 

Нов български университет 

Департамент „Нова българистика“ 

Департамент „Администрация и управление“ 

Съюз на учените в България 

ПРОГРАМА 

на 

юбилейната научно-практическа конференция с международно участие 

Бизнес комуникации, език, литература и култура 

Организационен и научен комитет:  

Екип от НБУ: доц. д-р Татяна Фед - председател, доц. д-р Ирина Георгиева - 

съпредседател, доц. д-р Иван Боевски, доц. д-р Мария Нейкова, гл. ас. д-р Христо 

Чукурлиев, гл.ас. д-р Милка Хаджикотева, Виталий Студзинский,  

Международни партньори на НБУ: 

проф. д-р Алисия Пстига /Полша, Гдански университет/, проф. д-р  Олга Иванова 

/Русия, Руски нов университет/, проф. Нелля Шчедрина, д.ф.н. /Русия, Московски 

държавен областен университет/, проф. Гузел Курбангалеева, д.ф.н. /Русия, Башкирски 

държавен педагогически университет „М. Акмулла“/, д-р Елена Кудинова /Русия, 

Московски държавен лингвистичен университет/, Анна Фьодорова /Русия, Московски 

държавен лингвистичен университет/. 



Научен секретар: Нели Харалампиева.  

С любезното съдействие на хотел „Естрея  Палас“ и  Винарска изба Варна 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

17.09.2021 г. 

Пристигане на участниците в конференцията и настаняване в хотел «Естрея Палас4 

 

18. 09. 2021 г. 

9.00 ч. - 11.00 ч. - Регистрация 

10.00 ч. - 11:00 ч. Откриване на конференцията  

Пленарни доклади и презентации 

водещи: Милка Хаджикотева, Виталий Студзинский 

Татяна Фед, НБУ  10 години магистърска програма „Бизнес 

комуникации“ РО и ДО в НБУ 

Ирина Георгиева, НБУ 25 години БП Русистика в НБУ  

Людмил  Георгиев, НБУ Традицията, модерността и ексцентричността в 

университетското преподаване 

Виталий Студзинский, НБУ, студент  постановка „Женитба“ от Н.Гогол с участието на 

студенти от програма Русистика и Бизнес 

комуникации /видеозапис/ 

Приветствия на официалните гости и студентите  

11.00-11.15  кафе пауза   

11:15 ч. – 12.30 ч.  Пандемията: нова реалност през 21 век  

водещи:  Христо Чукурлиев, Милка Хаджикотева     

Христо Чукурлиев, НБУ Въздействие на формалната комуникация върху 

управлението на потенциална конфликтна ситуация. 

Обратната връзка от преподаватели и студенти за процеса 

на обучение в пандемична ситуация.   

Online  Елена Кудинова, Русия, Московски държавен лингвистичен университет  

Academic continuity and flexibility in turbulent times  

online Мила Сантова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН 

Културни политики в областта на нематериалното 

културно наследство в ситуация на пандемия. Някои 

примери 

online Даниел Фокас, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН

  



Българо-гръцки дружества по Българското Черноморие – 

местни културни политики и дейности в условията на 

пандемия от COVID  

online Стела Ненова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН 

Към опазването на нематериалното културно наследство в 

неформалното образование в условията на пандемия – 

предизвикателствата на интернет 

Милка Хаджикотева, НБУ  Презентационни умения в академична среда  

Дискусия   

Обедна почивка 12:30 ч. - 14:00 ч.         

14:00 - 15:30   Съвременният свят и общество 

Водещи Донна Астакова и Албена Павлова 

Анатолий Царегородцев, Сергей Волков, Московски държавен лингвистичен университет, 

Русия                                            

Социальные боты в политической коммуникации и 

цифровой суверенитет государства  

Екатерина Злотникова, Русия, Московски държавен лингвистичен университет  

Экология – инструмент объединения общества  

Албена Павлова, НБУ   Виждане, чуване и разбиране в съвременния свят  

Донна Астакова, НБУ, Диана Богданова, Медицински университет, София 

 Способността за символизация в психоаналитичната 

концепция 

Велислав Алтънов, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН 

Опити за конкуриране със Създателя – хуманизъм и 

сътворение /отразено в киноиндустрията/ 

Иван Карагьозов, Център за психологически изследвания  

Подход за прилагане на супервизия при социално-

педагогически специалисти работещи в полето деца и 

младежи с увреждания 

online Мария Нейкова, НБУ Културни аспекти на мултикултурната комуникация в 

университетска среда  

online Донна Астакова, НБУ, Диана Богданова, Медицински университет, София 

 Невропсихоаналитично разбиране към езика на тялото и     

видовете афективни нарушения при ендогенни депресии 

Дискусия   

15:30 - 16:15 Кафе пауза        

16:15 – 18.00  Бизнес комуникации  водещи: Петя Александрова, Ангел Георгиев 



Мая Андриянова, Русия, Московски държавен лингвистичен университет   

Деструктивность как коммуникативная категория.   

Теодора Ризова, НБУ Кроскултурни модели на бизнес комуникации в 

туристическата индустрия    

Петя Александрова, НБУ Мислим и общуваме глобално. (Споделяне на опит от 

онлайн семинари между НБУ и Кънектикът Колидж, 

департамент "Славистика")  

Ангел Георгиев, НБУ   Семантика и семиотика в бизнес комуникациите 

   

online Пламен Русков, А1 България, Иван Боевски, НБУ  

Изследване на CRM стратегиите в телекомуникационния 

сектор в Република България  

Online Евгения Бирюкова, Елена Борисова, Ирина Боговская, Русия, Московски държавен 

педагогически университет  

Лингвистическая и маркетинговая составляющие при 

подготовке специалистов по языку бизнес-коммуникаций 

online Гузел Курбангалеева, Гулнара Кудинова, Русия, БДПУ „М.Акмулла“ 

Особености на реализацията  на съвместната магистърска 

програма"Бизнес комуникации в БДПУ „М. Акмула“ 

19.00-22.00 Тържествена вечеря с  welcome drink 

 

19. 09. 2021 г. 

10:00 - 11:00 Литература, култура и превод  водещи: Татяна Фед и Вяра Николова 

Нелля Щедрина, Русия, Московски държавен областен университет  

Концепция  героя в современной русской литературе и её 

роль в формировании ценностно смысловой компетенции 

личности. 

Олга Иванова, Русия, Руски нов университет 

Российское полиязычие в контексте перевода: к вопросу 

об институтализации „национального“ перевода.  

Вяра Николова, Антонина Куцарова, СУ „Св.Климeнт Охридски“  

Разпознаване на културните аспекти при чуждоезиковото 

обучение чрез визуалните изкуства 

ONLINE Асол Овсяникова, МДЛУ      Театр и кинематограф как лингвосемиотические системы 

online Ирина Шокина, Русия, Московски държавен лингвистичен университет  



Обучение коммуникации при подготовке переводчиков к 

работе в международных организациях: опыт МГЛУ 

online Морис Фадел, НБУ  Желанието в Пушкиновия Дон Жуан    

online Радослава Илчева, Институт за литература БАН  

Александър Пушкин и/или Александър Дюма. Кой кой е?

  

ONLINE Татяна Лапутина, Русия, Московски градски педагогически университет  

Поэтический текст на занятиях по русскому языку как 

иностранном  

ONLINE Татяна Кананович, Полша, Гдански държавен университет  

Православная культура в романе Е. Водолазкина «Лавр»: 

рецепция в Польше и перевод на польский язык 

ONLINE Петя Петкова- Сталева, НБУ Сборникът с новели „Хекатомити“ на Джовани Батиста 

Джиралди Чинцио в културния климат на 

Контрареформацията. 

 

11:00 – 11:15 Кафе пауза 

11:15 -  13:00     Методика и чуждоезиково обучение  

водещи: Ирина Георгиева и Елена Стоянова   

Димитрина Лесневска, УНСС   

Преподавание делового русского языка как иностранного 

в болгарских вузах“    

Елена Стоянова, Шуменски университет „Паисий Хилендарски“  

Преподаване на руски език като чужд в условията на 

информационна образователна среда (Обучение РКИ в 

условиях информационной образовательной среды) 

online Rafael Guzman Tirado, Spain, University of Granada 

Modernization of the process of teaching Russian as a foreign 

language in an online mode. improving the digitalization of 

online teaching.    

ONLINE Светослав Арсениев, УНСС Некоторые переводные эквиваленты в документах 

годовой финансовой отчетности на болгарском и русском 

языках  

Галина Злотникова, Русия, Московски държавен лингвистичен университет  

Актуальность информационных технологий в процессе 

подготовки учебно-методических материалов 



online Женишкул Хулкачиева, Русия, Московски държавен лингвистичен университет  

Личностно-деятельностный подход в обучении 

киргизского языка как иностранного  

online Стефка Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски“  

Процесите на глобализацията в огледалото на 

неофразеологията 

online Людмила Годуйко, Мария Ермолова, Беларус, Брестки държавен университет 

„А.С.Пушкин“ 

Прагматонимия, эргонимия  Брестчины в зеркале 

ассоциативного эксперимента   

online Антония Пенчева, УНСС  

Ролята на дигиталните технологии за оптимизиране на 

обучението по руски език като чужд за студенти 

нефилолози  

Дискусия 

13:00 - 14:00 Обедна почивка         

 

14:00 - 15:00  Информационни технологии   

водещи: Полина Михова, Мария Иванова 

Ясен Горбунов, НБУ, Хао Чен, Китай, China University of Mining and Technology – Xuzhou  

Дигитални и кибер-физични подходи при отдалечено 

преподаване на инженерни дисциплини 

Полина Михова, Красимир Костенаров, Васил Къдрев, НБУ 

Анализ и обзор на софтуерни решения в полза на 

земеделските услуги  

Росица Голева, НБУ, Radosveta Sokullu Ege University, Turkey, Васил Къдрев, НБУ, Александър 

Савов, Comicon Ltd., Sofia, Bulgaria,Светослав Михайлов, консултант, България 

Technical Solution and Scenarios for loT in Agriculture 

Полина Михова, Красимир Костенаров, Васил Къдрев, Георги Петров, НБУ   

Използване на мултикритериен анализ за вземане на 

решение относно дигитализацията в земеделските 

стопанства - казусно изследване    

Божура Стоянова, Институт по аграрна икономика  

Как България използва дигиталните технологии в 

селското стопанство 

Мария Иванова, НБУ Адаптация на процесите и техниките за преподаване към 

он-лайн учебна среда  



online Алисия Пстига, Полша, Гдански държавен университет  

Мультимодальность в медийном информационном 

пространстве  

Дискусия   

 

16:15 – 17:15    Икономика и политика   

Водещи:  ONLINE Емил Калчев, Теодора Ризова 

ONLINE Емил Калчев, НБУ  Главни аналитични елементи от комуникационна стратегия за 

въвеждане на плоския данък 

online Надежда Димова, НБУ Специфичната роля на бизнес лидерите при управлeнието 

на таланти   

online Сабина Анисимова, Русия, Московски държавен лингвистичен университет 

Внешнеполитический имидж Франции в системе 

международных отношений  

online Иван Боевски, Красимир Костенаров, Димитър Николов, НБУ  

Aнгажиране на стейкхолдърите (stakeholder engagement) – 

ключов фактор за устойчив стейкхолдър мениджмънт при 

въвеждане на интелигентно растениевъдство в България  

online Ирена Николова, НБУ Дигитални подходи при преподаването по международен 

бизнес    

17.30 – заключителна дискусия  

 

           20.09.2021 г. 

9.00  –  осигурен транспорт с екскурзовод  до гр. Балчик – Ботаническата градина и Двореца 

за участниците в конференцията – със съдействието на департамент „Администрация и 

управление“ на НБУ.      

           21.09.2021 г. 

   Ден за свободни дискусии и свободно време. 

      

            22.09.2021 г. 

Отпътуване на участниците в конференцията. 


