ПРОГРАМА
СЕДЕМНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ЕТИКАТА: СВОБОДА И ДЪЛГ
11–12 ноември 2021 г.
Видеоконферентна платформа Jitsi (8x8.vc)

11.11.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

09:00 – 09:15 ч. ОТКРИВАНЕ
09:15 – 10:45 ч. Първо заседание (пленарно)
Тема: Измерения и интерпретации на свободата и дълга
Модератор: Проф. д.ф.н. Емилия Маринова
Идеологически интерпретации на отношението между свобода и дълг – Чл. кор.
проф. д.ф.н. Васил Проданов (УНСС)
Долг и свобода – Проф. д.ф.н. Рубен Грантович Апресян (главный научный
сотрудник, руководитель сектора этики Института философии, РАН)
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Етическа обоснованост на склонността на бизнеса едностранно да поема повече
отговорности в отношенията с крайните потребители – Проф. д-р Валентина
Драмалиева (УНСС)
Интензифициране на диалога наука-общество като предпоставка за ефективен
баланс между академичната свобода и социалната отговорност на научните
изследвания – Проф. д.с.н. Людмила Иванчева (секция „Социален контрол,
отклонения и конфликти“, ИФС-БАН)
10:15 – 10:45 ч. ДИСКУСИЯ
11:00 – 12:15 ч. Второ заседание
Тема: Дълг, свобода и ценности
Модератор: Гл. ас. д-р Иван Миков
От функция към субстанция, или за метафизика на задълженията – Доц. д-р Иван
Колев (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“)
Проблема свободы и долга в идее подлинной моральной дилеммы – к.ф.н.
Константин Евгеньевич Троицкой (научный сотрудник сектора этики, ИФ РАН)
Обоснование морального долга на основе стратегического эгоизма: pro et contra –
доц. д.ф.н. Андрей Вячеславович Прокофьев (ведущий научный сотрудник Сектора
этики, Институт философии РАН)
Свободата и дългът в контекста на една аксиология per argumentum e contrario –
Доц. д-р Силвия Борисова (секция „Култура, естетика, ценности“, ИФС-БАН)
11:40 – 12:15 ч. ДИСКУСИЯ

12:15 – 13:15 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:15 – 14:30 ч. Трето заседание
Topic: Ethical concepts of freedom, autonomy and duty
Chair: Assist. Prof. Dr. Aleksandra K. Traykova
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The role of freedom for moral autonomy in the projects of moral bioenhancement – Assoc. Prof.
Dr. Silviya Serafimova (Institute of Philosophy and Sociology, BAS)

Moral duty and moral freedom in Bergson’s The Two Sources of Religion and Morality. The
role of the «great mystics» – Vasileios Stratis, PhD Student (Laboratory of Applied Ethics,
University of Athens)

Quantification method for normatively ethical tasks – Assoc. Prof. Dr. Boris D. Grozdanoff
(Logic and Philosophy of Science Department, Bulgarian Academy of Sciences; Defence and
International Security Institute)

Healthcare students’ perception and opinion on COVID-19 related treatment prioritization – Dr
Evangelos Kazakos (Faculty of Midwifery, School of Health Sciences, University of Western
Macedonia), Dr Nikoleta Leventi (Faculty of Public Health, Medical University, Sofia) et al.
13:55 – 14:30 h. DISCUSSION

14:45 – 16:10 ч. Четвърто заседание
Тема: Приложно-етически импликации на дълга и свободата
Модератор: Доц. д.ф.н. Стоян Ставру
Бъдещето на етиката и краят на огъня – Доц. д.ф.н. Стоян Ставру (секция
„Етически изследвания“, ИФС-БАН)
Политическият дълг и неговите еквилибристики – Проф. д.с.н. Максим Мизов
(ЦИПИ)
Свобода и регулация в киберпространството – Гл. ас. д-р Иван Миков (секция
„Етически изследвания“, ИФС-БАН)
Между свободата и дълга в контекста на пандемия и условия на „инфодемия“ –
Неда Иванова (студент, ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“)
Чумата, която не уби – за журналистическия дълг при отразяване на кризи – Диян
Божидаров (журналист)
15:35 – 16:10 ч. ДИСКУСИЯ
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12.11.2021 Г. (ПЕТЪК)

09:15 – 10:30 ч. Първо заседание
Тема: Этические концепции долга и свободы
Модератор: Проф. д.ф.н. Емилия Маринова
Принцип уважения к долгу в моральной философии Томаса Рида – доц. к.ф.н. Ольга
Владимировна Артемьева (сектор этики, ИФ РАН)
Тройственные обязанности в контексте назидательной и учебной литературы
раннего Нового времени – доц. к.и.н. Маргарита Анатольевна Корзо (сектор этики,
ИФ РАН)
Концепция рабства по природе в философии Аристотеля – свобода, определенная
добродетелью – к.ф.н. Роман Сергеевич Платонов (научный сотрудник сектора
этики, ИФ РАН)
Понятие морального долга: вызов Аушвица – доц. к.ф.н. Ольга Прокофьевна Зубец
(сектор этики, ИФ РАН)
09:55 – 10:30 ч. ДИСКУСИЯ
10:45 – 12:00 ч. Второ заседание
Тема: Етически концепции за дълга и свободата
Модератор: Гл. ас. д-р Иван Миков
Дългът при Адам Смит – Гл. ас. д-р Александра Трайкова (секция „Етически
изследвания“, ИФС-БАН)
Религията на разума и трансценденталният идеал във философията на Имануел
Кант – Гл. ас. д-р Цветелин Ангелов (секция “Религия, вярвания, светоглед”, ИФСБАН)
Морални основания на критическата теория: ранната критическа теория на Макс
Хоркхаймер – Меги Попова (докторант, ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“)
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Прекалено перфектни: етически съображения срещу съвършенството – Васил
Лозанов (докторант, секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН)
11:25 – 12:00 ч. ДИСКУСИЯ
12:00 – 13:00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:00 – 14:15 ч. Трето заседание
Тема: Свобода и дълг в сферата на репродуктивната етика
Модератор: Гл. ас. д-р Александра Трайкова
Жената между дълга и индивидуалността – Доц. д-р Йоана Павлова (ТУ-София)
Репродуктивни решения на родители на деца с увреждане: между свободния избор
и дълга – Ас. д-р Гергана Мирчева (секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН)
Свободата и дългът в осъществяване на репродуктивното поведението – Проф. д.
ик. н. Пенка Найденова и доц. д-р Геновева Михова (Център за демографски
изследвания и обучение)
Уязвимост и пол: възможност за репродуктивна автентичност – Гл. ас. д-р
Любослава Костова (секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН)
Морално-етични принципи, религиозни възгледи и правни норми в пренаталната
диагностика – Ас. д-р Ирина Маркова, дм (катедра „Здравни грижи“, ЮЗУ), доц. д-р
Петър Марков (Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София; МФ-СУ), проф. д-р
Донка Байкова, дм (МЦ „Марковс“, София)
13:50 – 14:15 ч. ДИСКУСИЯ

14:30 – 15:45 ч. Четвърто заседание
Тема: Медицинската етика между автономията и патернализма
Модератор: Ас. д-р Маргарита Габровска
Ограничаване на правата в медицински контекст – Гл. ас. д-р Мартин Мирчев
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(катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, МУ-Варна)
Свободата да си здрав или идеята за “Свобода” в контекста на „Промоция на
здравето“ – Гл. ас. д-р Атанас Анов (МУ-Плевен)
Медицински патернализъм, автономност и информирано съгласие в акушерогинекологичната практика – Доц. д-р Петър Марков (Аджибадем Сити Клиник
МБАЛ „Токуда“, София; МФ-СУ), Ас. д-р Ирина Маркова, дм (катедра „Здравни
грижи“, ЮЗУ), Проф. д-р Донка Байкова, дм (МЦ „Марковс“, София)
Медицинският патернализъм като благотворителност и грижа в контекста на
индивидуалната автономия и общественото здраве – Констанс Хесапчиева
(докторант, ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“)
15:10 – 15:45 ч. ДИСКУСИЯ
16:00 – 17:25 ч. Пето заседание
Тема: Свобода и дълг в общественото пространство
Модератор: Ас. д-р Гергана Мирчева
Моралният дълг към традициите в българското обществознание – Проф. д.ф.н.
Димитър Цацов (ВТУ)
Ограничаването на личната свобода на жертвата на домашно насилие след
напускането на насилника – Д-р Сибила Игнатова (адвокат в Софийската
адвокатска

колегия

и

Адвокатска

камара

Берлин,

ръководител

секция

„Конституционно и държавно право“ към Комисията по правни въпроси на
Висшия адвокатски съвет)
Има ли специфика деонтическата ситуация при седемгодишното дете? – Проф.
д.ф.н. Емилия В. Маринова (секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН)
За свободата и дълга в отношенията учител-ученик – Гл. ас. д-р Веселина Качакова
(секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН)
За мястото на психеделичните вещества в лечението на някои форми на психично
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страдание: измерения на отговорността – Ас. д-р Маргарита Габровска (секция
„Етически изследвания“, ИФС-БАН)
16:55 – 17:25 ч. ДИСКУСИЯ
17:25 – 17:30 ч. ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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