Êàâàëåðñêè êðúñò çà ïðîô. ä.ô.í. Íèêîëàé Äàñêàëîâ
По случай Деня на полската независимост – 11 ноември, на
тържество в Полското посолство в София професор д.ф.н. Николай
Даскалов бе удостоен с високото отличие на Полското министерство
на културата „Krzy¿ Kawalerski Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej” (Кавалерски кръст за заслуги към Република Полша). Отличието,
определено с Указ на Президента на Република Полша, бе връчено
от Посланика на Република Полша в България, Негово превъзходителство Кшищоф Краевски. Редом с проф. дфн Боян Биолчев, проф.
дфн Панайот Карагьозов и проф. д-р Калина Бахнева професор Николай Даскалов бе награден като един от четиримата наши полонисти, допринесли за развоя на университетската полонистика в България. Изтъкнати бяха решаващите му заслуги за популяризацията
на полската култура, за превръщането на полонистиката в университетска специалност (Славянска филология с полски език), за създаването на катедра „Славистика“ и университетския Полонистичен
център, както и водещите му полонистични изследвания и научни
приноси. Отличието беляза и 75-годишния юбилей на проф. Николай
Даскалов, чиято рождена дата (10 ноември) почти съвпада с Деня
на полската независимост, а съвсем точно – със символната за българския развой дата.
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Това е второто, по-високо правителствено полско отличие, връчено на професора. През 1998 г., по случай 200 годишнината от рождението на Адам Мицкевич, проф. Николай Даскалов бе удостоен с
Ордена за заслуги към полската култура от Министъра на външните
работи на Република Полша Бронислав Геремек. Изкачването по
стълбата на отличията говори още по-ясно за значимостта на заслугите на нашия учител и колега, както и за мястото им в полскобългарския културен контекст.
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Маргрета Григорова

Ìåæäóíàðîäåí èíòåðäèñöèïëèíàðåí ñåìèíàð
“Êîìïàðàòèâèñòèêàòà â åïîõàòà íà ãëîáàëèçàöèÿòà:
ïåðñïåêòèâè è ïðåäèçâèêàòåëñòâà”
(ÂÒÓ, 1415 íîåìâðè 2014 ã.)
Катедра „Англицистика и американистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бе организатор и
домакин на международния интердисцплинарен семинар „Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и
предизвикателства“, в който участваха около 40 учени от България,
САЩ, Северна Ирландия, Румъния и Турция.
Развитието на глобална икономика, бурният растеж на информационните технологии, постепенното отваряне на междудържавните граници и засилването на миграционните процеси в световен
мащаб са сред факторите, превърнали компаративистиката от дисциплина с предимно литературоведска насоченост в интер- и трансдисциплинарна област на изследване с важна роля в съвременната
хуманитаристика. Пленарен доклад, обобщаващ развитието на
компаративистиката на Запад и Изток през последните трийсет
години с оглед на перспективите за нейното развитие в глобален
план, изнесе Людмила Костова. Тя разгледа и въпроса за конструирането на сравнения, който е от съществено значение за практиката
на компаративистите.
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