график и бяха обсъдени начините за синхронизиране на учебните
планове на университетите. На тази среща проф. д-р Юлиана Рот от
Мюнхенския университет, една от създателите на дисциплината и водещ
учен в тази област, представи и основните съдържателни аспекти на
Мюнхенската програма по Интеркултурна комуникация.
През м. декември 2008 г. отново във В. Търново протече втората
работна среща, на която задълбочено бяха обсъдени предложенията за
учебна програма по Интеркултурна комуникация. Използвана беше и
възможността да се обвърже тази среща с конференцията, организирана
от Докторантския семинар към Филологически факултет (вж. сп.
„Проглас” – кн. 2/2008 г.), така че изтъкнати учени от Мюнхенския университет (проф. Клаус Рот и проф. Юлиана Рот) и Дебреценския университет (д-р Карл Качталер) чуха и бяха чути от докторантите на Семинара.
След задълбочена редакция предложенията за учебна програма
бяха център на обсъжданията на срещата в Мюнхен в края на януари
2009 г., където с голям интерес бяха направени и първите посещения
на лекции и семинари по специалността. Проведоха се и първите специализации на българските, румънските и унгарските преподаватели,
подготвящи се да поемат в бъдеще тази дисциплина.
Непосредствено предстоящ по проект „Партньорство за Интеркултурна комуникация” е първият пилотен блоков семинар със студенти, който ще се проведе от 13 до 15 април 2009 г. във ВТУ. До края
на проекта през м. юли 2010 г. са предвидени още четири работни срещи
между партньорите, хоспитации и специализации в Мюнхенския университет, както и пилотни блокови семинари в Букурещ и Дебрецен.
Елена Димитрова


На 11 март 2009 г. Центърът по българска ономастика “Проф.
Николай Ковачев” проведе Ден на отворените врати – първият от
планираната поредица в рамките на научен проект „Тезаурус на
българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за
културно-историческо минало и народностна идентичност”. Целта на
тези дни е да се даде възможност на всички интересуващи се от проб177

лемите на ономастиката да се запознаят с богатството на съхраняваните
архиви, с реализираните от ЦБО проекти, с практическата полза от тях
и със специалистите, които ги осъществяват.
В рамките на организираната първа среща научният екип беше
представен на гостуващите журналисти от местни медии, на студенти
и граждани. Присъстващите можаха да се запознаят не само с целите и
задачите на проекта, но и със спецификата на обработващата компютърна програма, както и с гостуващите специалисти от БАН.
Важна част от програмата за празника беше представянето на
трите последни отпечатани топонимични монографии – “Местните
имена от Пещерското краище” с автори Тодор Балкански и Кирил Цанков (ВТУ, 2007), “Топонимията на Казанлъшко” на Цанка Константинова
(ВТУ, 2008) и “Местните имена в Ботевградско” на Димитрина Михайлова (София, БАН, 2008). Имената на известните автори бяха
събрали в 5. аудитория колеги и граждани с отношение към тази специфична интердисциплинарна наука. Едновременното представяне на
три тематично сходни, но отнасящи се до различни региони монографии
наложи вместо обичайното рефериране на книгите да се даде възможност на авторите да представят изследванията си, отговаряйки на следните въпроси: Как стигнахте до решението да напишете своята книга
и защо избрахте да проучите именно тази околия? Кое е най-изненадващото за вас откритие, до което стигнахте след анализа на имената? Кого смятате за свой учител в топонимичното изследване?
Отговорите им позволиха на гостите да надникнат в творческия свят
на авторите.
Мария Ангелова-Атанасова
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