
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
         
 

П Л А Н 
за дейността на секция „Педагогика и психология“ при СУБ през  

учебната 2012–2013 г. (15 октомври 2012 – 30 май 2013) 
 

Заседанията на секцията, по утвърдила се вече традиция, 
ще се провеждат всеки трети понеделник на месеца. 

 
 

                                                   15 октомври `2012 
1.  „Прародителите през погледа на внуците“. Докл.: проф. Любомир 

Георгиев, д.п.н. 
2. Обсъждане и приемане на план за дейността на секцията през 

учебната 2012–2013 г. Докл.: проф. Любомир Георгиев, д.п.н. 
 

                                                    19 ноември`2012 
1. По случай Деня на народните будители и българските учени: 

„Поглед върху училищното дело в гр. Лом“. Докл.: Васил Божинов 
2. Обсъждане организирането на научна конференция, осъществявана 

по интернет на тема: „Възпитанието на младото поколение“. 
Ръководител: проф. Емилия Рангелова, д.п.н. 
 

17 декември`2012 
1. „Василка Манова Томова – бележит изследовател на развитието на 

детето“. Докл.: проф. Милка Василева и проф. Любомир Георгиев, д.п.н. 
2.  Отбелязване на кръгли годишнини на членове на секцията. 

Отг.: доц. д-р  Виолета Мирчева. 
 

21 януари`2013 
1. „Училищният психолог – функции, проблеми, перспективи“ 

Докл.:  Невена Минчева 
 2. Представяне на нови книги на членове на секцията. 
Отг.: доц. д-р Виолета Мирчева 
 

18 февруари`2013 
1. Запознаване с изследвания на докторанти по педагогика и 

психология. Отг.: проф. Любомир Десев, д.п.н. 
2. „Социално-психологически проблеми на алкохолната зависимост“. 

Докл.: доц. д-р Григор Василев 
 3. Информация за хода на подготовката на научната конференция за 
възпитанието. Докл.: проф. Емилия Рангелова, д.п.н. 
 

                                                      18 март`2013 
           1. „Владимир Свинтила – възгледи за народопсихологията на 
българина“. Докл.: д-р Горан Попов 



2. Поетичен рецитал, посветен на жената – майка, възпитател, творец. 
Изпълняват членове на секцията. Отг.: доц. д-р  Виолета Мирчева 

15  април`2013 
1. Дискусия на тема: „Състояние и условия за развитието на 

естетическото възпитание в съвременното наше училище“. Ръководител: 
проф. д-р Нели Бояджиева   
          2. Развитие на Балканското научно-педагогическо сътрудничество 
(дейности, проблеми, перспективи). 
Докл.: доц. д-р Росица Пенкова и доц. д-р Виолета Мирчева 
 

                                                          20 май`2012 
1. Отбелязване на Деня на първоучителите Кирил и Методий – 24 май и 

кръгли годишнини на членове на секцията.  
 
 


