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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.
1

Срв. https://www.bfu.bg/bg/novini/seminar-v-bsu-na-sayuza-na-germanistite-v-balgariya
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Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Г-жа Мариане Хеп, президент на Световната асоциация на преподавателите по немски език
(Internationaler Deutschlehrerverband), изнесе пленарния доклад на тема „Културното въздействие на
специалистите по чужди езици върху обществените взаимоотношения”. Нейното участие във форума
позволи на участниците да се осведомят непосредствено за възможността да сътрудничат на Международния съюз на преподавателите по немски език, да се включат активно в XVII конгрес на IDV
(Виена, 2019) и да се осведомят взаимно за практиките в чуждоезиковото обучение в различните образователни системи в Европа. Г-жа Хеп остана изключително доволна, че след участието си в конференция на преподавателите по чужди езици (Варна, 2017) сега е имала възможността за непосредствен контакт с българските германисти.
Конкретни презентации и уъркшопи предложиха Диана Станчева (Американски университет в
Благоевград), Даниела Дечева и Александра Прайтшопф (СУ „Св. Климент Охридски”), Ралица
Иванова, Владимира Вълкова и Кристина Парзер (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”), Теодора Кириякова
(Югозападен университет – Благоевград), Тобиас Фок (ПУ „Паисий Хилендарски). Активното участие
на австрийските гост-лектори от три водещи университета в страната показва тяхната съпричастност
към общоевропейски теми и проблеми и свързаните с тях български политики.
Този формат на професионални срещи на нашите германисти се осъществява под сменящи се
рамкови теми на всеки две години, като се редува с по-теоретично поставените национални конференции
на Съюза, в които се представят литературоведски и лингвистични разработки и се третират структурни
проблеми на висшето образование и чуждоезиковото обучение.
Николина Бурнева
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МАГИЯТА НА ПОДНЕБЕСНАТА – СЕДМИЦА НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА 2018
“THE MAGIC OF THE CELESTIAL EMPIRE”. CHINESE CULTURE WEEK, 2018

В рамките на тазгодишната Седмица на китайската култура, организирана от Институт „Конфуций“ при ВТУ под надслов „Магията на Поднебесната“ на великотърновската общественост бяха
представени поредица от образователни лекции на изследователи в областта на китайския език, история,
култура и изкуства с любопитна тематика, разкриваща общото и различното в двете култури. Богатата
програма на събитието може да се види в детайли на http://confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/site/
index.php/bg/9-2015-09-23-15-49-17/169-sedmitza-na-kitaiskata-kultura-magiyata-na-podnebesnoto-tzarstvo
Ежедневно в периода от 19 – 27 юни бяха прожектирани специално подбрани филми от различни
исторически периоди, които да приближат широката общественост до далечен Китай. Всеки ден посетителите имаха възможност да взимат участие в работилници за китайски занаяти, а в една от
залите на галерия „Борис Денев“ бяха изложени фотоси, разкриващи картини от съвременен Китай –
от природни пейзажи до спиращи дъха човешки творения.
Домакини и съорганизатори на събитието бяха Регионална художествена галерия „Борис Денев“
и Община Велико Търново.
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Петя Цончева
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