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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