
Идеи за теми за студентския семинар  

„Водата* – онтологичен калейдоскоп“ 
 

ЮФ 

Водата – човешко право 

Водни конфликти; хидрополитика 

Водата в българското законодателство 

Водна справедливост 

Водна демокрация 
 

ИФ 

Водата – символ на живот и сила 

Водата и цивилизациите 

Вода – етноложки аспекти  

Водата в митовете (напр. космическия океан)  

Водата в историческите събития 
 

ФКНФ и Славянски филологии 

Водата – етимологични аспекти 

Водата в паремиите (в избран език), в 

притчите/приказките 

Водата в антични текстове 

Водата в романите/романа (на…) 

Водата в поезията (на…) 
 

Богословски факултет 

Водата – религиозен символ 

Богословски размисли/разговор за водата 

Религиозната вода: свята, свещена, зла 

Символиката на водата в Евангелието на Йоан 

Синьо богословие (хидротеология, 

„аквацентрична теология“) 
 

Философски факултет 

Социалните аспекти на водата 

Водата – културен символ 

Водата – социално благо 

Водна етика 

Епистемология на водата 
 

Факултет по химия и фармация 

Водата – необикновени химични свойства 

Водата – разтворител 

Водата – киселина и/или основа 

Вода за инжекции/инхалации 

Водата във фармацевтиката 
 

Физически факултет 

Водата – аномални физични свойства 

Еридан – „небесната река“ 

Фазовите превръщания на водата 

Акустика/оптика на океанската вода 

Електромагнитни полета в океана 
 

Медицински факултет 

Водата и човешкото здраве 

Водата за сърдечно-съдовата система 

Водата и храносмилането 

Водна интоксикация (хипонатриемия) 

Биологически факултет 

Водните екосистеми 

Екологични аспекти на водата 

Микробиология на питейната вода 

Жертва-хищник във водна среда 

Хранителни вериги във водна среда 
 

Стопански факултет 

Водата – икономическа (специална) стока 

Иновации, свързани с използването на вода 

Хидроикономика 

Икономически инструменти за управление на 

водите 

Икономическата цена на водата 
 

Геолого-географски факултет 

Водата – атрактор на 

географското/туристическото пространство 

Воден стрес – географски аспекти 

Водата в геопрастранството 

Водни граници 

География на наводненията 
 

Факултет по журналистика и масова 

комуникация 

Водата в периодичния печат (напр. в 

съвремието, в миналото) 

Водата в новинарските предавания 

Медийното представяне на водата 

„Водни“ истории в онлайн среда 

Водата в разследващата журналистика 
 

Факултет по педагогика 

Педагогика и хидрогражданство 

Водата – инструмент на педагогическата 

практика 

Преподаването, ученето и водата 

Подходи и инициативи за образование за 

устойчиво развитие 

Водата във виртуална учебна среда 
 

Факултет по математика и информатика 

Водата в математическите модели 

Софтуерни продукти, свързани с водата 

Водата в онлайн игрите  
 

Факултет по науки за образованието и 

изкуствата 

Водата в детските песни 

Темата за водата в детските рисунки 

Водата в спорта на децата 

 

* Водата се разбира във всички нейни форми и 

съсредоточия (реки, езера, блата, ледници, морета) 


