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

В отделните тематични секции участие взеха утвърдени учени, докторанти, магистри и студенти от
редица научно-изследователски и образователни институции в страната и чужбина.
Материалите от конференцията ще станат достъпни и за по-широк кръг от читатели в специализираното периодично издание „Societas Classica“ (срв. http://journals.uni-vt.bg/sc/bul/ )
Полина Цончева




Ден на Австрия във Велико Търново
The Day of Austria in Veliko Tarnovo
На 19 ноември 2018 г. Н. Пр. г-жа Андреа Вике, извънреден и пълномощен посланик на Република
Австрия, посети Велико Търново и беше гост на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
проф. д-р Христо Бонджолов, с когото проведоха работна среща и обсъдиха сътрудничеството с австрийски университети, бъдещи съвместни инициативи и предстоящото през 2019 г. честване на 25-ата
годишнина от създаването на Австрийска библиотека в университета.
Нейно Превъзходителство гостува по покана на областния управител проф. д-р Любомира Попова
във връзка с инициативата „Ден на Австрия във Велико Търново“. Събитието беше организирано в
рамките на работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз за 2018 г., която предвижда повишаване информираността на българското общество за актуалните
теми от дневния ред на ЕС, запознаване на широката общественост с културното многообразие в
Европа и представяне на пресечните точки на българската с европейската култура. Проявата беше
организирана и подготвена от Областна администрация и Австрийската библиотека във Велико Търново. Като почетен гост и участник в събитието Н. Пр. г-жа Андреа Вике говори за възникването,
развитието и бъдещето на ЕС, както и за приоритетите на Австрия във връзка с председателството на
Съвета на ЕС.
Празника посетиха над 200 ученици от професионалните гимназии в града, в които има паралелки
с усилено изучаване на немски език, както и студенти на катедра „Германистика и нидерландистика“
към ВТУ. За младите хора беше предназначена презентацията на проф. дфн Пенка Ангелова, основател
и дългогодишен ръководител на Австрийска библиотека и председател на МД „Елиас Канети“. Тя
разказа за историята и възникването на библиотеката, която функционира като културен, образователен,
изследователски и информационен център – съгласно културната спогодба между правителствата на
Австрия и България от 12.02.2015 г. и произтичащата от нея Работна програма за сътрудничество за
периода 2017–2021 г. С дейностите на Австрийска библиотека и специалностите, предлагани от катедра
„Германистика и нидерландистика“ при ВТУ, както и с възможностите за езиково обучение и частично
следване в Австрия, запозна аудиторията гл. ас. д-р Владимира Вълкова, преподавател към катедрата
и настоящ ръководител на Австрийска библиотека. Кристина Цанева-Парцер, делегирана като гостлектор във ВТУ по Програмата за чуждестранни лектори на Австрийската служба за академичен
обмен (ÖAD), разказа за българите в Австрия в исторически и съвременен план. Мария Бърнева,
уредник на „Музея на гурбетчийското градинарство“ в гр. Лясковец, представи живота на българите
градинари в австрийските земи през XIX и първата половина на XX век. За учениците сътрудниците на
Австрийска библиотека бяха подготвили и викторина с подаръци на тема „(Не)Познатата Австрия“.
За доброто настроение и музикалното оформление на тържеството се погрижиха – дуетът
акордеони – гл. ас. д-р Вася Мандикова-Иванова и нейният студент в 3-ти курс Милко Христов (катедра
„Музика“, ВТУ) и триото кларинети на Йордан Цветанов (ръководител на духовия оркестър към СУ
„Емилиян Станев“) със своите ученици Александър Тодоров и Мертай Махмудов. Кетърниг и кулинарна
презентация подготвиха учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ с помощта на своите учители
инж. Божия Михайлова и Флорина Борисова.
Владимира Вълкова
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