
СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ

ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН

ФОНДАЦИЯ“СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО“

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РОССОТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

ДВАНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

МОРАЛ И ЕТИКА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА В
СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

18 ноември, 2016 г.

Руски културно-информационен център – София

ул. „Шипка“ 34

П Р О Г Р А М А

09.30 – 10.00 ч. – Регистрация
10.00 –10.30 ч. – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Приветствия

10.30 – 12.30  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Водещи: Чл.-кор. проф. Васил Проданов, д.ф.н., ИИОЗ, БАН, УНСС , проф.
Максим Мизов, д.с.н., НПИ



 Васил  Проданов:  Трансформации в  икономиката,  политиката,  социалната
структура  на  българското  общество  и  промени  в  принципите  и
възприятията на справедливост 

 Александър  Димитров:  Измерения  на  справедливостта  в  контекста  на
четвъртата индустриална революция. 

 Ивка Цакова: Възможна ли е справедливост при съвременния олигархичен
капитализъм? 

 Димитър  Ганов: Справедливост,  тоталност  и  капитализъм  при  Фредрик
Джеймисън.

 Христина Амбарева: Има ли бъдеще в един по-справедлив свят? 
 Христо Проданов: Дигитални неравенства и социална справедливост 
 Ивайла Стоева: Справедлива Европа на няколко скорости.
 Кръстьо  Петков:  Екстремното  неравенство  и  провалът  на  остеритета:

цената, която плащаме за икономическия волунтаризъм. 
 Крум Зарков:  Морал  и  етика на  справедливостта  в  данъчната  политика.

Справедливост срещу прагматизъм в европейския капитализъм

 Иван  Кръстев:  Неравенствата  и  липсата  на  справедливост  при  раз-
пределението на доходите в Европейския съюз.

 Вихрен  Бузов:  Тръпм  -  революцията  срещу  неолибералния
строй.

 Максим Мизов: Жив ли днес политическият вкус към справедливост?
 Христо  Йорданов,  Мария  Удева:  Какво  е  отношението  между  спра-

ведливост и равенство в нашето общество днес? 
 Дискусия

12.30 – 13.30 ч.  Обедна почивка

13.30 – 15.30 ч. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ 
Водещи дискусията: Доц. Емилия Маринова, д-р по философия, гл. 
асистент Иван Миков, д-р по философия

 Валентина  Драмалиева:  Справедливо  ли  е  задължителното  гласуване  в
България?

  Валери Личев: Стремежът към добър живот и конституирането на етическия
субект при българския преход към демокрация. 

  Радко Ханджиев: Българският геноцид и гърчовете на справедливостта.

  Ерика  Лазарова:  Справедливостта  като  нравствена  добродетел  на
въздаянието. 

  Борислав  Градинаров:  Съвременни  предизвикателства  и  рискове  през
"съвършената" добродетел 

  Иван  Кацарски:  Размяна  и  справедливост:  нужен  ли  е  аристотелиански
преврат. 



  Иван Миков: Привидната справедливост. 
 Даниела Сотирова: Усещане за несправедливост и справедливост: как да го

разбираме в етико-приложна перспектива
 Силвия Минева: Информационното общество и неговата (не-)справедливост:

между цифровото неравенство и цифровизования космополитизъм.
  Емилия Маринова: Справедливостта и културата на растежа. 
  Стоян Ставру: Моралът, добрите нрави и справедливостта в българското

законодателство. 
  Христо Христов: Новата демокрация на мониторинга в България. 

 Дискусия

15.30 – 15.45 ч.  Почивка

15.45 – 17.45 ч.  ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 
Водещи дискусията: проф. Ерика Лазарова, д.ф.н., ИИОЗ, БАН и гл. ас. 
Стоян Ставру, д-р по философия, д-р по право

 Таня Неделчева: Позитивна дискриминация и справедливост. 

  Йоана  Павлова:  Справедлива  ли  е  политиката  на  равно  признаване?
Размишления върху идеята за мултикултурализъм. 

  Албена Накова: Етнически неравенства.
  Ивайло Христов: Драмата на българското отродяване през прехода. 
  Баки  Хюсейнов: Етническата  дискриминация  и  социалните

несправедливости. 
  Богдана  Тодорова:  Справедливостта  в  исляма  и  социалните  услуги  в

ислямското банкиране. – Доц. в ИИОЗ, БАН Богдана Тодорова, дфн

  Татяна Батулева: Между равенството и различието: феминистки ракурси
към справедливостта. 

  Любослава Костова: Справедливост и/или грижа: феминистки проекции и
тяхното отражение в съвременното българско общество. 

  Ани Мантарова: Социални неравенства и екологически рискове. 
  Божидар Ивков: Инвалидността като генератор на социални неравенства. 
 Стойка Калчева: Психологически и социални проблеми на непридружени

деца-бежанци в България и Европейския съюз.
  Ергюл  Тайр,  Калина  Попова:  Вяра  в  справедлив  свят:  Психологични

измерения и индивидуални различия.
  Ива Шишкова: Страх и справедливост – социални ерозии.

 Евгений Кандиларов: Идеята за социална справедливост в Япония.
 Дискусия

18.00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


