Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Шесто издание на международната научна конференция „Балканите –
език, история, култура“
The Sixth International Scholarly Conference “The Balkans: Language, Hristory, Culture”
Традиционната за Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ балканистична
научна проява, чиито съорганизатори са Историческият и Филологическият факултет, се състои на
всеки 2 години и вече е известна сред широк кръг специалисти от разностранния балканистичен спектър.
За шестото £ издание заявиха участие близо 120 университетски преподаватели, изследователи и
докторанти от единайсет страни. Свои представители в програмата имаха осем университета и академични института и пет училища и културни институции от България. С авторски доклади се представиха академични институции от Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Полша, Румъния, Русия,
САЩ, Турция, Сърбия, Хърватия в 6 основни секции: Интердисциплинарни аспекти на балканистичните проучвания; Балканското езиково пространство; Бит и култура, религия и всекидневие
на Балканите; География, общество и култура на Балканите; Балканските литератури в динамиката на времето; Образование и образователно пространство на Балканите.
Въпреки характерните за балканистиката различия в гледни точки и научни интерпретации,
дискусиите преминаха в диалогична академична атмосфера. Както и в някои от предходните издания
на този форум, част от представените научни доклади и съобщения са разработени в рамките на
научен проект. Тази година проектът е под надслов „Балканите – език, история, култура. Исторически,
културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на HOMO BALCANICUS“, с ръководители проф. д-р Красимира Мутафова и проф. д-р Анастасия Петрова.
Досега са издадени пет сборника с доклади от проведените конференции. Организационният
екип на досегашните издания на балканистичните форуми в лицето на проф. д-р Красимира Мутафова,
проф. д-р Ценка Иванова, проф. д-р Анастасия Петрова, проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р
Надежда Христова и сътрудничките Ралица Къцаркова и Румяна Кожухарова подготвя поредицата за
включването £ в международната система за реферирани издания ERIH+. През годините към тях се
присъедини и ново попълнение от асистенти и докторанти от двата факултета, както и чуждестранни
лектори по балкански езици. Освен научната част в програмата на конференцията бе включено и
запознаване със забележителностите на Велико Търново в партньорство с музейните работници и
екскурзоводите на туристическите обекти.
Програмата на Шестата научна международна конференция, както и съдържанието на досега
издадените сборници се намират на сайта на Великотърновския университет: http://www.uni-vt.bg.
Ценка Иванова, Анастасия Петрова


Научна конференция „Медии и постистина“
“Media and Post-truth” Scholarly Conference
Научната конференция „Медии и постистина“, организирана от катедра „Журналистика и връзки
с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се проведе на 9
и 10 ноември 2017 г. във Великотърновския университет. Академичният форум обедини изследователи
от различни области на обществените комуникации и хуманитаристиката.
Участниците в конференцията очертаха основните аспекти от същността на явлението постистина и неговите влияния в динамичната медийна среда и обществено-политическия живот. Докладите
бяха организирани в четири тематични направления: „Журналистика и медийни изследвания“, „Политически комуникации“, „Пиар, реклама, маркетинг“ и „Езиковедски изследвания“. В дискусионната
атмосфера на форума се откроиха интересни наблюдения върху езиковата агресия в медийната и
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политическата реч, манипулативните стратегически подходи в онлайн пространството и проблемите,
с които комуникационният мениджмънт и бранд наративността се сблъскват под въздействието на
фалшивите новини.
В дебатите се включиха и студенти от Великотърновския университет. Научната конференция е
принос в изследователската дейност, посветена на една от водещите теми на съвременното общество.
Христина Христова


Единадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“
The Eleventh “Tarnovo School of Letters” International Symposium
От 27 до 29 октомври 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се
проведе Единадесетият международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. Той бе организиран
от Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ съвместно с Филологическия Историческия и Православния богословски факултет на ВТУ.
По традиция, създадена през 1971 година, когато под егидата на ЮНЕСКО се провежда Първият
симпозиум, тематичното поле на изследователските усилия обхваща постиженията на Евтимиевата
книжовна школа, а личните приноси на участниците са обнародвани в авторитетната десеттомна
поредица „Търновска книжовна школа“. Тази година хълмът Света гора – духовното пространство на
средновековния Търновград, чийто наследник е Великотърновската Алма матер, събра под мотото
„Търновската книжовна школа – пространства на паметта“ утвърдени специалисти и млади учени в
областта на старобългаристиката, палеославистиката и византинистиката. Престижният форум се
проведе под патронажа на ректора на университета – проф. д-р Христо Бонджолов, и с финансовото
съдействие на Фонд „Научни изследвания“.
На тържественото откриване видният български византолог акад. Васил Гюзелев бе отличен с
университетската академична награда „Св. Евтимий, Патриарх Търновски“ за високите му постижения
в областта на медиевистиката и византинистиката, дипломатиката, палеографията, теорията и
философията на историята и изворознанието (особено относно формирането на Търновград като
политически, църковен и културен център на Балканите през Второто българско царство).
В програмата на Симпозиума заявиха участие над 70 учени от България, Гърция, Сърбия, Русия,
Полша, Чехия, Италия, Холандия, Германия, Австрия, Дания, САЩ и Нидерландия. Те докладваха за
изследванията си в четири секции – езикознание, литературознание, история и археология, теология,
философия и изкуствознание. Представените конкретни наблюдения и становища провокираха интересни
дискусии, в резултат на които бяха формулирани важни теоретични обобщения. Така се откриха нови
полета за проучване на средновековните търновски книжовници, културата и историята на България и
Балканите през XIV и XV век, а Великотърновският университет продължи мисията си, завещана от
неговите основатели, да отваря врати за среща и диалог на медиевисти от различни поколения и
школи.
Невена Гавазова


ХI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“
The Eleventh “Problems of Oral Communication” International Scholarly Conference
На 10 и 11 ноември във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе
XI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. Проявата е продължение
на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч. Тя се организира от
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