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

ЕЖЕГОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ“
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ВЪВ ВТУ
“LANGUAGES, CULTURES, COMMUNICATIONS” ANNUAL CONFERENCE
OF THE FACULTY OF MODERN LANGUAGES, “ST. CYRIL AND
ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, BULGARIA
Ежегодната международна конференция на Филологическия факултет при Великотърновския
университет се проведе на 8–9 юни 2018 г. Тази година тя бе посветена и на 55-годишнината от основаването на Факултета и първите специалности в него – Българска филология, Руска, Френска и Немска
филология.
Годишната факултетска конференция е форум за представяне на резултатите от научни изследвания в областта на филологиите и на сродни научни направления в областта на хуманитарните, обществените и педагогическите науки, както и възможност за обмяна на мнения и дискусии между
изследователи от български и чуждестранни академични институции, за приобщаване на докторанти
и студенти към изследователската работа. Тази година в конференцията се включиха близо сто участници от десет български академични институции и от десет университета от пет други държави.
Докторантското и студентското участие бе представено от близо четиридесет доклада, вкл. чрез съвременните технологии с директно включване от чужбина – обстоятелство, което заслужава внимание.
Заседанията на международната конференция бяха организирани в секциите Езици и култури,
култури и комуникации; Литератури и култури; Комуникации и медии; 40 години словашки език и култура
във ВТУ; Методика и дидактика; Преводът между теорията и практиката. Този трети международен
научен форум, който цеи да се утвърди като устойчива традиция, се отличи и с по-различна организация
на студентските секции в тематичните блокове – те не съвпадаха със съответния блок на преподавателите и изследователите. Така бе осигурена оптимална възможност за проследяване на изложенията от повече слушатели и за участия в дискусиите.
Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов поздрави участниците и гостите и сподели, че контактите
между представителите на различни образователни и изследователски школи служат както за
утвърждаване на традициите и за тяхното надграждане, така и на перспективите за нови академични
партньорства. Важна предпоставка осъществяването им както в миналото, така и днес са личните
контакти, обмяната на знания, споделената информираност.
Доклад за ректора на ВТУ през 1968–1970 година, проф. д.ф.н. Георги Димов, изнесе по повод
неговата 100-годишнина проф. д.ф.н. Маргрета Григорова. Това бе повод да се припомнят дълбоката
ерудиция и заслугите на знакови личности, „вградили“ себе си в основите на университета ни, който
пренася през вековете традициите на средновековната Търновска книжовна школа. Началото на
конференцията бе отбелязано с откриването на барелеф на проф. Г. Димов пред аудиторията, носеща
неговото име, и на експозиция в негова памет в Музея на Великотърновския университет.
Впечатляващ със своята актуалност и широката платформа за поставяне на проблема, включваща визия за бъдещето, беше пленарният доклад на проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова,
декан на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Темата на
изложението й „Съдбата на хуманитарните науки в началото на XXI век“ бе в пряка връзка с тематиката
на кръглата маса, която се организира също по традиция в рамките на конференцията.
Тематичните кръгове в секциите обхващаха както проблематика с широк социален и актуален
отзвук, така и въпроси от спектъра на т.нар. приложима конкретика. На 8 юни се проведе и поредната
дискусионна кръгла маса. Тази година темата бе „Социални аспекти на хуманитарното образование“.
Организаторите предложиха разговор по следните опорни точки: за мястото на хуманитаристиката
като универсално и базово познание за развитието на съвременните общества; хуманитарното образование във фокуса на обществото и политиците: припознава ли се неговата социална значимост;
приоритетите в началното, прогимназиалното и средното образование и хуманитарното познание;
бизнесът и потребителите на кадри с профилирани специалности: припознава ли се хуманитарната
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основа на професионалните умения; пътят към университетското образование и базата на хуманитарната
подготовка; новият облик на хуманитаристиката в професионалните умения: инвестиции с последвал
икономически ефект; стратегиите за развитие на висшето образование и хуманитарните специалности;
хуманитаристика и високи технологии; хуманитарното знание и ученето през целия живот.
В програмата на конференцията бе включена и екскурзия из историческата част на Велико
Търново за гостуващите участници от чужбина и страната.
Докладите от конференцията, които ще преминат през рецензии за оригинален авторски текст,
ще бъдат публикувани в STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS (series annua) //
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (годишна
поредица).
Конференцията и кръглата маса бяха отразена в информационни електронни сайтове, в областни
вестници, в регионални телевизионни канали и по Националното радио (програма «Христо Ботев»).
Организационният екип, състоящ се от преподаватели и организатори на учебния процес във
Факултета, от служители в чуждоезиковите библиотечни центрове и от докторанти, под ръководството
на заместник декана проф. д-р Людмила Иванова, създаде една приятелска и предразполагаща към
професионални разговори, към обсъждания и споделяния атмосфера.
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Ценка Иванова

МЕТОДИЧЕСКИ СЕМИНАР „НИЕ И/В ЕВРОПА” (БУРГАС, 13.–15.06.2018 Г.)
METHODOLOGICAL SEMINAR OF BULGARISCHER GERMANISTENVERBAND
На 13.–15. юни 2018 г. в Бургаския свободен университет бе проведен методико-дидактически
семинар, посветен на европейската тема в преподаването на немски език в специалностите „Германистика”, „Приложна лингвистика” и „Европеистика” и в курсовете по немски език за напреднали в
други специалности на българските висши училища. С него съорганизаторите – Съюзът на германистите в България и Посолството на ФР Германия в София – целят да подпомогнат ученето през целия
живот на специалистите германисти в страната, да подтикнат активните преподаватели към споделяне
на собствения опит между колеги със сродни професионални квалификации, да укрепят сътрудничеството между преподавателите по немски език в академичната сфера.
В своето приветствено слово Ректорът на БСУ – проф. д-р Галя Христозова1, представи на
гостите ръководения от нея университет, като постави специален акцент върху поддържаните там
програми за обмен на студенти и преподаватели, обхващащи дестинации от Колумбия и Великобритания
до Непал и Малайзия. Договорите за сътрудничество с германски университети се концентрират за
момента върху специализации в областта на информационните технологии и дистанционното обучение.
Подчертан бе нарастващият брой студенти в БСУ с немски като втори чужд език.
Встъпителното слово на г-н Йорг Шенк, ръководител на отделите за език, наука и култура в
Посолството на ФР България в София, не само показа задълбочените му познания за българските
културни политики и значението на нашите германисти за устойчиво добрите взаимоотношения между
двете държави и техните институции и стопански субекти, но и подчерта важността на обучението по
немски език като информационна среда за въвеждането и затвърждаването на европейски ценности,
общоевропейски стратегии и принципи и методи на взаимодействие между личности, организации и
структури в Европейския съюз. Той присъства на цялото заседание през първия ден, а на дадения от
него прием разговаря с участниците от различните университети, като прояви жив интерес към
дейността им.
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Срв. https://www.bfu.bg/bg/novini/seminar-v-bsu-na-sayuza-na-germanistite-v-balgariya

116

