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ЦЕНТЪР ЗА СЕМИОТИЧНИ И КУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016

I.
1.

2.

3.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ПРЕЗ 2016
Изследователски експедиции. През 2106 г. бяха проведени четири изследователски експедиции
до Света Гора – Атон, по време на които са извършени довършителни работи по Т.2 и Т.3 от
библиотека „Атониада” и подготвителни работи по Т.4 от библиотека „Атониада”.
Научноизследователска дейност. През 2016 г. бяха завършени и публикувани две авторски
издания в Центъра – втори и трети том от поредица „Атониада”, както следва: Т.2 . Свети
Никола: светител, спасител и чудотворец. С, 2016 (издава A&T Publishing Ltd.; разпространява
Booktrading Ltd.) и Т.3. Св. Иоан: Господен предтеча и кръстител. С., 2016 (издава A&T
Publishing Ltd.; разпространява Booktrading Ltd.). През 2016 беше реализиран с учебна и
образователна цел документален филм за Свети Георги (по текста на том 1 от поредица
„Атониада”).
Интернет страница на Центъра. През 2016 г. бяха извършени дейности по оптимизиране на
платформата с електронни обучителни материали на Центъра (актуализиране и синхронизиране
на материали; качване на нови учебни материали в рубриките „Семиотика и интерпретация”,
„Докторантски и постдокторантски изследвания”).

II.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016
ПРИХОДИ ЗА 2016: 2 500.00 лв. (членски внос; целево финансиране на дейности на Центъра).
РАЗХОДИ ЗА 2016: 2 500.00 лв. (разходи за четири експедиции до Света гора; хостинг за интернет
страницата на Центъра; консумативи и канцеларски материали)
III.
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017
1. Изследователски експедиции: предвиждат се четири изследователски експедиции до Света
Гора – Атон, по време на които да се извършат довършителни работи по Т.4 и Т.5 от библиотека
„Атониада”.
2. Научноизследователска дейност: очаква се да бъдат завършени четвърти и пети том от
поредица „Атониада”, както следва: Т.4. Мария Магдалина; Т.5. Света гора в рисунки и
фотографии.
3. Творческа дейност: предвижда се да бъде реализирана авторска юбилейна изложба на Андрей
Янев и Мирослав Дачев под надслов „Света Гора в рисунки и фотографии”.
4. Интернет страница на Центъра: предвиждат се следните дейности по оптимизиране на
платформата с електронни обучителни материали на Центъра (актуализиране и синхронизиране
на материали; качване на нови учебни материали в рубриките „Семиотика и интерпретация”,
„Цивилизация, култура, религия”, „Лингвистика и литературознание”, „Докторантски и
постдокторантски изследвания”).
IV.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2017.
ПРИХОДИ ЗА 2017: 4 500.00 лв. (членски внос; целево финансиране на дейности на Центъра).
РАЗХОДИ ЗА 2017: 4 500.00 лв. (разходи за четири експедиции до Света гора; хостинг за интернет
страницата на Центъра; консумативи и канцеларски материали; разходи по организиране и
провеждане на юбилейна изложба)

УС на Центъра
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