“Европейска интеграция и двустранно сътрудничество” г-н Георги Белчев, от Фондация “Българска памет”.
Към работата на ХХХIІ Международен летен семинар имаше
голям медиен интерес. Дейността му се отразяваше от агенция Фокус,
БНТ, БНР, bTV, Нова телевизия, TV 7, телевизия СКАТ, Евроком В.
Търново и Видеосат, Дарик радио, Радио Стара Загора, издателство
„Братство”, от вестниците „24 часа”, „Стандарт”, „Янтра днес”, „Борба”,
„Анонс” и др., както и от различни електронни медии.
Христо Бонджолов, Женя Колева
*

*

*

На 25 и 26 септември 2009 г. във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
се проведе международна научна конференция на тема “Славянска
и балканска ономастика”, посветена на 70-годишнината на професор
Людвиг Селимски, доктор на филологическите науки.
Организатори на събитието бяха Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” и катедра “Обща лингвистика и старобългаристика”.
Откриването на конференцията в зала “Европа” на ВТУ беше тържествено и вълнуващо за юбиляра. Приветствия към него и към участниците в конференцията поднесоха доц. д-р П. Петков – заместникректор на ВТУ, доц. д-р Т. Моллов – заместник-декан на Филологическия факултет, доц. д-р М. Спасова – ръководител на катедра “Обща
лингвистика и старобългаристика”, ст. н. с. Л. Димитрова-Тодорова –
ръководител на секцията по етимология в БАН, ст. н. с. Т. Балкански –
председател на Българското ономастично общество, проф. К. Вачкова
от ШУ “Епископ Константин Преславски“, проф. С. Баяндина от Казахстан. Особено трогателно за юбиляра беше приветствието на кмета
на родното му село Житница. Бяха прочетени и приветствията, изпратени от колеги-ономасти от Полша и Украйна.
Слово за юбиляра прочете доц. д-р М. Ангелова-Атанасова. В
него тя запозна аудиторията с моменти от жизнения и творчески път на
проф. Л. Селимски, който от 1965 г. до 1993 г. е преподавател във Филологическия факултет на ВТУ. Той се занимава с история на езикознанието, историческо и сравнително славянско и балканско езикознание,
етимология, ономастика и словообразуване. Сред най-важните му тру186

дове са: Славянски езици, София 1985; Християнските имена у българските католици, Katowice 1999; Фамилни имена от Северозападна
България. Влашки елемент, Katowice 2006; Етюди по българска
антропонимия. Лични имена, Велико Търново 2006; Изследвания по
българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища, Велико
Търново 2007. Съавтор е на Български етимологичен речник (т. 5, 1996;
т. 6, 2002), на S³owiañska onomastyka. Encyklopedia (t. I. Wrszawa–Krakуw
2002). Признание за ерудицията и качествата на проф. Селимски като
прецизен изследвач и толерантен колега е единодушният му избор от
ономастичното общество на България през 2006 г. за Председател на
Експертния съвет за създаване на Национален електронен архив на
българската топонимия. Проф. Селимски активно сътрудничи и в изпълнението на научната и организационна програма на Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев” като съавтор на подготвяния “Речник на фамилните имена у българите през ХХ век” и член
на екипа на научния проект “Тезаурус на българската топонимия –
неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало
и народностна идентичност». Днес проф. д.ф.н. Л. Селимски е ръководител на Секцията за историческо и сравнително езикознание в
Шльонския университет в Катовице (Полша).
В емоционалното си слово си проф. Селимски благодари на организаторите и гостите на тържеството и подчерта, че винаги е чувствал
и ще чувства връзката си с Университета, в който е израснал като учен
и преподавател.
След тържественото откриване започна същинската част на
научната конференция. Тук трябва да се отбележи, че международната
известност и авторитетът на проф. Селимски привлякоха за участие в
нея не само представители на научни институти и университетски преподаватели, но и студенти, учители, краеведи, музейни работници. Освен участниците от България, на конференцията пристигнаха гости от
Казахстан, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна. Впечатляващ беше и броят на заявените доклади – 63. Малка част от авторите не пристигнаха на конференцията, но техните работи бяха прочетени от колегите им (и даже предизвикаха оживени дискусии) или
пък бяха предадени за публикуване.
На пленарното заседание бяха представени докладите на проф.
Л. Селимски (Към фамилните имена от названия на занятия), проф.
Дмитро Бучко от Украйна (Принципи и начини за номинация на населени
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пунктове на територията на някогашно заселване), проф. Ян Сосновски от Полша (Структура на руските ойконими в XVI век).
В четирите заседания на двете обявени секции бяха прочетени
около 60 доклада от утвърдени и по-млади учени, които по своята тематика биха могли, макар и доста условно, да се обособят в няколко
групи.
Център на внимание в много от работите напълно закономерно
бяха проблеми, отнасящи се до различните собствени имена (антропоними, теоними, топоними, космоними и т. н.).
На етимологията на антропонимите, на функционирането им в
различни региони и в текстове от различен тип бяха посветени работите
на Т. Балкански, С. Баяндина, Н. Бияк, Г. Бучко, К. Вачкова, И. Грибанова, Л. Димитрова-Тодорова, И. Ефименко, К. Исупов, К. Колева,
М. Кошкова, Т. Марченко, Й. Млечко, М. Парзулова, М. Петков, В.
Поломац, П. Радева, М. Рутковски, М. Спасова, О. Харчук, К. Цанков,
Л. Цонева, И. Шаповалова, М. Шчепанович, В. Шульгач.
В друга част от докладите бяха разгледани етимологията и функционирането на топонимите в българския и други езици – А. Асенова
(Нургалиева), М. Багомедов, А. Дубасова, С. Иманбердиева, Ц. Константинова, Д. Лалчев, П. Михайлов, Б. Михайлова, Й. Недялкова, А.
Петкова, С. Попов, Х. Хасан, Д. Чернева, А. Шапошников.
Някои въпроси, свързани със спецификата на ономастичните
изследвания бяха разгледани от М. Ангелова-Атанасова, С. Йорданов
и Т. Михалева, Г. Мадиева.
Предмет на внимание бяха и различни близки до ономастичните
проблеми с по-общ или по-частен характер, представени от А. Бижкенова, И. Генев-Пухалева, А. Иваненко, Д. Исмаилова, С. Йорданов,
Н. Колесник, В. Николич, М. Николова, З. Русек, Г Сакупова, А. Шаяхметова.
Специално внимание заслужават оживените творчески дискусии
не само в края на секционните заседания, но и на закриването на конференцията.
Двата работни дни на конференцията предоставиха възможност
и за поредната работна среща на Експертния съвет за изграждане на
Национален електронен архив на българската топонимия, в който участваха Л. Селимски, Т. Балкански, Д. Лалчев, К. Колева, М. АнгеловаАтанасова. Проведе се и среща на екипа на научен проект “Тезаурус на
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българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност” с млади изследвачи на топонимията и краеведи.
В заключителното слово на доц. М. Атанасова-Ангелова беше
подчертано, че конференцията е постигнала основните си цели – да
почете достойно юбилея на проф. Л. Селимски и да положи основите
на по-интензивно сътрудничество между учените-ономасти от балканските и други европейски страни за решаване на множеството актуални
научни проблеми, които стоят пред тях.
Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани
в том 11 на поредицата “Състояние и проблеми на българската ономастика”.
Лиляна Цонева

*

*

*

„Текст и образ – трансформации на европейската литературна
класика в киното и театъра” – така бе наречен тридневният академичен семинар, организиран от координационния екип на проекта „Европа
чете Чехов”и финансиран от фонд „Научни изследвания”. Откриването
на семинара бе на 27 април 2009 г. във Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий”.
Семинарът включи поредица от лекции и прожекции, свързани с
филмовата и театрална адаптация на произведения от световната литературна класика. Идеята на семинара беше свързана с очертаването на
глобалната, теоретична рамка на проблема за функционирането на литературния текст в сценичните и екранни изкуства. Затова организаторите
бяха потърсили максимално многопосочно присъствие на изследователи
от различни научни сфери, които в лекциите си да интерпретират връзката „литература – кино – театър” във възможно най-разнообразен ракурс. Модератори на семинара бяха доц. д-р Георги Гърдев и гл. ас. д-р
Наталия Няголова. Аудиторията, включваща студенти и преподаватели,
не беше предварително селекционирана.
Проф. Дубравка Попович от Нишкия университет, Сърбия, изнесе
лекция на тема „Поезия и кино”, в нея тя представи киното като визуализиран експеримент, служещ си със символиката на поезията, и по189

