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

на студенти да се запознаят по-подробно със страните в Източна Европа. На 2 септември отлетях от
Карлсруе за София и от София продължих пътуването си около три часа с автобус. Още в самолета се
запознах с няколко българи. Познанията ми по български не бяха от най-добрите, но въпреки това се
разбирахме.
Във Велико Търново се събрахме група от около десет човека. Дневната програма съдържаше,
от една страна, часове в университета „Св. св. Кирил и Методий“, от друга – интересни екскурзии,
като например посещението на крепостта „Царевец“ и последвалото вечерта звуково и светлинно шоу.
По време на заниманията в университета биваха обсъждани различни теми. Виден бе стремежът
България със своята история и култура да бъде показана както от вътрешна, така и от външна
перспектива: като самовъзприемане, сравнено с възприятията на другите. От моя гледна точка този
контрастен подход е много смислен, понеже множество стереотипи могат да бъдат онагледени и да
стане ясно, откъде и защо те възникват. Дискутирани бяха и теми като българската история, българската
култура и празници, но също така и някои политически проблеми, като например интеграцията на
ромите в България или корупцията в страната.
Велико Търново ми направи много добро впечатление, хората там бяха дружелюбни и готов
винаги да ти помогнат, щом ги запиташ или помолиш за нещо. След известно време човек заживява с
този град и започва да се чувства като част от него. Освен това Велико Търново се откроява и чрез
красивото си разположение по планинските хълмове. Хората живеят в долината и наоколо има планини
и гори, а в река Янтра се отразява красотата на старопрестолния град.
Последната седмица от престоя в България прекарахме на Черно море в туристическия метропол
Варна. В сравнение с Велико Търново Варна въздейства като по-динамичен и хаотичен град, което се
обяснява от факта, че там има около триста хиляди жители, докато във Велико Търново – не повече
от осемдесет хиляди. И във Варна културната програма продължи с разглеждането например на
двореца „Евксиноград“.
Времето, което прекарах в България, определено ми хареса и в тези две седмици научих много
нови неща за страната. След този престой за мен България остава свързана с положителни спомени и
не е изключено отново да я посетя и да пътувам из нея, за да разгледам и други красиви места и
градове, както и да опозная тяхната история.
Мелани Милер2




Дванадесети международен симпозиум „Русистиката в съвременния свят“
The 12th “Russian Studies in the Modern World” Symposium
Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) за
дванадесети пореден път подкрепи провеждането на симпозиума по русистика на тема: „Русистиката
в съвременния свят“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново, 11.–14.10.2018 г.).
Първият симпозиум, проведен през април 1971 г., постави началото на една традиция, която
може да се счита за заслуга на катедра „Русистика“ при Филологическия факултет. Симпозиумът се
организира на всеки четири години със съдействието на университетското ръководство, Министерството
на образованието и науката, Дружеството на русистите в България, Великотърновското дружество на
русистите, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Руския културно-информационен
център в София. През тези 48 години симпозиумът съумява да обхване всички аспекти и проблеми на
световната русистика. Задълбочено бяха разгледани теоретичните и практическите проблеми на руския
език с акцент върху съпоставително-типологичното описание, превода и методиката на преподаване
на руския език като чужд. През последните години диапазонът и структурата на секциите претърпяха
промени, отразявайки съвременните тенденции в развитието на семантиката и прагматиката, културологията и лингвокултурологията. В тазгодишния симпозиум бе обособена и секция „Литературознание“.
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В Дванадесетия международен симпозиум участваха 81 изследователи от осем страни – България, Русия, Полша, Сърбия, Казахстан, Тайван, Япония, Италия. На пленарните заседания представиха
доклади изтъкнатите учени А. Д. Степанов (Русия), Ст. Димитрова (България), Ст. Георгиева (България), Л. Цонева (България), Г. Гочев (България). В седемте секции бяха изнесени 78 доклада. Докладите
и научните съобщения ще бъдат публикувани през 2019 г.
Иван Златев




IV Международна научна конференция „Mедии и комуникации на 21. век“
The 4th International Media and Communications in the 21st Century Scholarly Conference
На 8 и 9 ноември 2018 г. в Ректората на Великотърновския университет се проведе четвъртото
издание на Международната научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“, организирана от
катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Учени от български и чуждестранни университети и утвърдени практици от областта
на комуникациите дискутираха по темата „Журналистика и връзки с обществеността – модели на
взаимодействие“.
По време на пленарните заседания и в двата дни бяха представени доклади в различни тематични
направления: „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Реклама и маркетинг“, „Медийни и комуникационни изследвания“ и „Езиковедски изследвания в сферата на масовите комуникации“.
Участниците в конференцията обсъдиха водещи тенденции в медийната среда. Изложените
теоретични постановки за надпреварата и сътрудничеството между пиара и журналистиката при
създаване на медийно съдържание и предизвикателствата пред бранд наративността, както и споделените становища за взаимоотношенията между маркетинга и рекламата и влиянието на социалните
медии в условията на дигиталната икономика, се откроиха сред основните акценти в дискусионната
атмосфера на форума.
В дебатите се включиха и студенти от Великотърновския университет, които присъстваха на
конференцията.
Четвъртото издание на академичния форум, превърнал се в традиция, очерта нови изследователски перспективи в едни от най-актуалните научни области.
Христина Христова




Ново издание на „Societas Classica“
The New Edition of “Societas Classica”
За поредна година ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ стана домакин на Международната научна
конференция под мотото „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (16–17
ноември 2018 г.), организирана от катедра „Класически и източни езици и култури“ във Филологическия
факултет. Широкият обхват на тематиката и възможността авторите да представят своите научни
публикации на езика, на който са разработени, привлича изследователи от цял свят. Научната
проблематика е систематизирана в направленията „Класически езици и култури“, „Източни езици и
култури“, „История, култура и религия на Балканите и в Средиземноморието“ и „Новогръцки език и
култура“.
Пленарни доклади след официалното откриване на 16 ноември 2018 г. изнесоха проф. д. изк.
Ваня Лозанова-Станчева (Институт за балканистика с Център по тракология при БАН), доц. д-р
Андроника Мартонова (Институт за изследване на изкуствата при БАН) и Христо Куфов (журналист).
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