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Семинарът за хуманитаристи с нови формати 

и интересни дискусии

След като през 2014/2015 година Семинарът за хуманитаристи, заедно с 
Културния център на Софийския университет, организира и проведе изключи-
телно успешен цикъл от публични лекции, през зимния семестър на тази акаде-
мична година той изненада изследователите хуманитаристи с нов формат и нови 
инициативи. Като продължение на публичните лекции тази година Семинарът 
стартира своя нов цикъл, но този път от открити семинари, организирани като 
отделни панели. Трите панела са ориентирани към три важни полета на хумани-
таристиката, но обединени от обща шапка – основната тема на цикъла „Повто-
рение и модели: трансформации“.

Първият от тях, панел „Културология и антропология“, с тема „Повто-
рение и идентичностни модели“ беше проведен на 24.10.2015 г. Гост-лекторите 
Даниела Колева и Галина Гончарова представиха свои изследвания, свързани 
с различни аспекти на идентичността и начините, по които тя може да бъде 
градена чрез спомена. От изследването на Даниела Колева за „лагерните раз-
кази“ до биографичното интервю като начин да се самоизгражда транснацио-
нална идентичност, което Галина Гончарова представи, разговорът стигна до 
интересно преплитане на теми и обособяване на общи проблематични полета 
на идентичността. Втората част на панела, по същество семинарна и дискуси-
онна, продължи задълбочаването на тези проблемни полета в един интересен и 
нов формат – Statements Debate. Ето и някои от разгледаните теми, свързани с 
идентичността: паметта – отношението между личната и колективната памет; 
травмата и разказът за нея; митологизираното минало и настоящите представи; 
разказът за миналото като ефект на настоящето. 

Вторият панел, „Социология“, привлече различни хуманитаристи с ин-
терес към темата за образованието, която беше в основата на разговора на 28.11. 
„Повторение и образователни модели“ срещна идеите на Петя Кабакчиева и То-
дор Христов, които откриха много перспективи за решаване на някои от важните 
проблеми на българското образование и на образованието въобще. Една от ос-
новните теми на разговора беше темата за мобилността, която доц. Кабакчиева 
постави още в първата част, когато тя представи резултатите от проект, посветен 
на мобилните деца срещу статичните институции. Повод за задълбочената дис-
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кусия даде и фокусът на Тодор Христов, който представи модел, по който могат 
да се четат промените в образованието като винаги предварително обречени – 
заради непрекъснатата смяна на контекста, която трябва постоянно да се отчита. 
След изключително интересната дискусия на аудиторията беше предложен ка-
зус, който да бъде решен „за домашно“.

На 16.01.2016 г. очакваме третия панел от цикъла „Открити семинари“. В 
панел „Филология“ с тема „Повторение и лирически модел“ гост-лектори ще 
бъдат Миряна Янакиева и Дарин Тенев, които ще предложат свои теоретични 
постановки върху лирическия модел. Дискусионният модул също обещава инте-
ресен формат, който ще се опита да доразвие темата за лирическия модел.
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