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ЛЕКТОРИ:
Тодор Йотов Директор на Академия Орфика, съавтор на
първата

българска

книга

за

вдъхновението

и

ръководещ

благотворителни и обществени инициативи за споделяне,
образование и култура. Предприемач, ментор и лектор във
финансови,

бизнес

и

обществени

формати

и

медии.

С

последните си стартъпи създава иновативни продукти за
взаимодействие между човека и технологиите, мултимедия и
информационна

сигурност.

Управляващ

най-голямото

източноевропейско издателство на детско онлайн съдържание
за промотиране на ранен контакт с литературата и изкуствата,
естетика и безопасност в общуването в електронна среда, и
достъп до образци на културното и литературно наследство чрез създадената и поддържана от издателството платформа
Land of Tales.
Боряна Рачева-Йотова Директор на Института по Т-Наука,
съавтор

на

първата

българска

книга

за

творчеството

и

вдъхновението като процеси, изследвани през призмата на Тнауката. Автор на изследвания на архетипните начала у
човека и социума, древни и съвременни езикови форми, и
интегрална наука. Боряна е старши вицепрезидент, старши
директор стратегии във Фактсет и съосновател на първата
успешно

продадена

българска

компания

за

финансови

технологии. Носител на международни награди като създател
и

управляващ

FinTech

решения,

включително

Риск

професионалист на годината на Уотърс Технолъджи, на база
на постиженията си в областта на създаването на софтуерни
решения

за

управление

на

риска

и

превеждането

на

последните академични открития в практически приложения.
Боряна и Тодор са автори на изследвания и патенти в

academiaorphica.org
pr@academiaorphica.org

областите

медии

и

технологии,

история,

антропология

и

лингвистика, традиционни и дигитални финанси, количествени
методи, информационна сигурност.

Десислава Иванова Създател на Ателие за традиции и
фолклор „Еподе“. Популяризира и възстановява празнични
обреди от календарния цикъл в изначалния техен замисъл, а
именно възвръщането на българският дом и род към тяхната
съкровена вяра, към техните стремежи за чест, достойнство и
благородство.

Екипът на Фондация „Родов завет“ ръководен

от Десислава разработва и реализира възстановки, празнични
шествия и събори, между които „Андреевден“, „Бъдни вечер“,
„Бабинден“, „Сирни заговезни“, „Лазаровден“, „Еньовден“ и мн.
др. Реализира съвместни проекти със Столична община,
Военно Исторически Музей, Софийски Университет и редица
столични училища, а чествания на празници като Сирни
Заговезни и Лазаровден са ползвани

като практикуми на

студенти от специалност „Неформална педагогика“ към СУ
„Климент Охридски“.
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