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ХРОНИКА

ХХХ Европейско лятно училище по логика, език и информация
30th European Summer School in Logic, Language and Information
През последните трийсет години Европейското лятно училище по логика, език и информация
(European Summer School in Logics, Language and Information – ESSLLI) наложи своя авторитет като
методическа инициатива относно обучението по логика, компютърна лингвистика и компютърни науки.
От 6 до 17 август 2018 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе 30-ото поред училище – за първи път
в България. Негови съорганизатори бяха Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ и Институтът
по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на Българската академия на науките (БАН),
а съпредседатели на Организационния комитет бяха проф. д-р Петя Осенова (СУ) и доц. д-р Кирил
Симов (ИИКТ). По традиция в него участват лектори и студенти от цял свят, като за тазгодишния
форум се включиха 350 участници от университети и образователни организации от над 40 държави.
Най-много представители имаха Холандия и Германия, но дойдоха също така и учени и студенти от
Аржентина, Южна Африка, САЩ, Китай, Япония и Индия. От възможността да участват в програмата
на училището се възползваха и немалко български студенти и преподаватели.
Организаторите успяха да съчетаят в двуседмичната програма образователни (курсове и вечерни
лекции) с научни (специализирани семинари) и социални (екскурзии, футболен мач между студенти и
лектори) събития. Бяха проведени 45 курса в областите логика и език, логика и компютри и език и
компютри, а всеки студент участник получи сертификат, който в много университети се признава и
като кредитен актив. Така училището става още по-привлекателен форум за студенти и докторанти.
Научно-образователната програма беше на изключително високо професионално равнище. Курсовете
и семинарите се проведоха при висока посещаемост и голям интерес от страна на студентите.
Повече информация за програмата, изнесените лекции и презентации се намират на сайта на
Европейското лятно училище по логика, език и информация – http://esslli2018.folli.info/
Владислав Маринов




BULGARIA UP TO DATE. Моята лятна школа във Велико Търново
BULGARIA UP TO DATE. My Summer school in Veliko Tarnovo
През това лято (2.–16.09.2018 г.) бях в България и по-точно във Велико Търново и Варна. Като
студентка по славистика с втори славянски език български реших да кандидатствам за лятно училище
в България, за да съпреживея страната с нейната история и култура, както и да подобря и разширя
моите езикови познания. Това стана възможно чрез програмата Go Еast на DAAD1, която позволява
1

Германска асоциация за академичен обмен (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) e найактивната обществена фондация за подпомагане на образователни, изследователски и практико-приложни проекти
и международен научен обмен в университетската сфера, на която и не малко българи дължат своята по-висока
квалификация в германски институти. – Бел. ред.
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