Висше духовно училище "Св. Тривелий"
НОВИНИ
На 21 май ВДУ Св. Тривелий и Нов български
университеторганизираха конференция
на
тема
България
и
правата
на
малцинствата
международни регламенти, обществени практики и
държавна политика. По покана на ВДУ Св. Тривелий
лектори бяха проф. д-р Томас Ширмахер (Международен
институт за религиозна свобода, Мартин Бухер европейска богословска
семинария и институт за изследвания, Бон, Германия); проф. д-р Кристине
Ширмахер от Държавния университет в Бон, Германия, д-р Камелия Славчева,
декан, и Момчил Петров.
Интерес предизвика лекцията на проф. д-р Томас Ширмахер за
Предимствата на религиозната свобода на малцинствата в
обществото - поуки от световния опит. Голяма дискусия предизвика и лекцията
на проф. д-р Кристине Ширмахер на тема Ислямът в Европа в
контекста на малцинството. На фона на прииждащите бежанци от Сирия,
Иран и Афганистан, информацията, която проф. Кристине Ширмахер сподели с
аудиторията беше от голяма полза за широката публика, която не е запозната в
подробности с различните учения в Исляма. Даването на по-широка гласност на
тези особености могат да спомогнат на българите да бъдат по толерантни към
бежанците, в условията на криза.
Лекцията на д-р Славчева беше на тема Междурелигиозният диалог
между Руската православна църква и Общността на протестантските
църкви в Европа.
Междухристиянският диалог по въпроса за правата на човека отразява
догматичните
и
богословските
различия
между
православието
и
протестантството. От друга страна, показва нюансите в тяхното разбиране, които
са актуални в обществото и църквите в Европа.
Темата, която разгледа Момчил Славов беше Новите граници на
толерантността в контекста на правата на малцинства през
постмодерната епоха.
Темата повдигна гореща дискусия търсейки отговор
на въпроса Що е толерантност? Има ли разлика между
толерантност в следствие на икономическа и
толерантност в следствие на морална сигурност?
От 15 до 17 май се проведе курса поМетодология на

психологическите изследвания с проф. Енчо Герганов от Департамент по
когнитивна наука и психология, Нов Български Университет.
По думите на студентите слушали курса, те са особено доволни, че една 'суха'
наука може да бъде поднесена на слушателите по толкова интересен начин.
Съчетанието на висока ерудиция и откритост към студентите, както и
използването на метода 'учене чрез правене' за анализ на различни видове
проблеми, тестове, анкети и др. ще бъде от полза на студентите в бъдещата им
работа като консултанти.
Студентите от бакалавърската програма имат възможност да слушат курса
поВъведение в стария завет с гост преподавател Ричард Уолтън, който от
дълги години преподава в програмата на ВДУ Св. Тривелий.
Не забравяйте, че курсовете са отворени за слушатели.

На вниманието на кандидатстудентите!

Висше духовно училище Св. Тривелий
обявява дати за прием на кандидатстуденти
на 4 юли, 1 август и 5 семпември.
За повече информация за кандидатстването и за нашите програми
вижте страницата ни www.trivelius.com или звънете на тел. 02/957
1115 или Gsm 0895 29 60 50 0895 29 60 5 0895.
Представяме ви ...
Запознайте се с Янита Мирчева, студент в програмата
Духовно Развитие.
Янита работи със Скрипчър юнион в България. Децата я
обичат, защото тя е олицетворение на божията любов - ярка,
с широка усмивка и сърце за тях. Когато я видиш, няма да
разбереш, че това младо момиче вече има доста трудни
моменти, оставили следа в живота й. Макар че е израснала в
църквата, годините на тийнейджърския й живот са пълни с
ярост и гняв, заради нещата, които се случват в семейството
й. Въпреки това Янита е благодарна най-вече на приятелите християни, които са
й помогнали да мине през този период, да търси Бог и отговори на въпросите,
които
има.
За
кратко
учи
богословие
към International BaptistTheological Seminary в Прага, накрая решава да избере
професия, с която да може да помага и на други хора, на които им се налага да

минават през тежки моменти и не знаят как да стане това и имат нужда от
помощ.
'Тъй като в момента уча и Психология в НБУ, магистърската програма Духовно
развитие ми дава отговори от християнска гледна точка на много психологически
въпроси. В България вярващите традиционно имат предубеждения към светските
психолози, психотерапевти или психоаналитици. Бих искала да се развивам като
специалист в сферата на Психологията и ако е Божията воля да работя като
терапевт. Говорейки си с приятели християни за моите планове много от тях са
въодушевени от моя избор, защото няма много психолози християни в България.
Има много морални и касаещи вярата въпроси в някои психологически
парадигми. Ето защо програмата Духовно развитие е толкова интересна за мен.
Тъй като съчетава психология и теология това ми помага да изследвам
противоречията, които срещам по-цялостно, помага ми да намеря контакти с
вярващи, които работят в тази област.'

Предстоящи лектори
На 12,13 и 14 юни предстои курсът от магистърската
програма "Духовноразвитие" по
Духовност и духовно развитие при
проф. Георги Каприев
Проф. Георги Каприев е една от значимите фигури в
съвременното българско общество. Проф. Каприев ръководи катедра "История на
философията" към Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", както
и комисията "Византийска философия" на Международното общество за
изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.) със седалище в Лувен,
Белгия. Автор е на множество книги в областта на средновековната християнска
философия, редактор е на списание "Християнство и култура", едно от малкото
значими християнски списания в България.
Всичко, което съм видял с очите си ме учи да вярвам в Създателя на всичко,
което не мога да видя.
Ралф Уолдо Емерсън

