Проглас, кн. 2, 2017

политическата реч, манипулативните стратегически подходи в онлайн пространството и проблемите,
с които комуникационният мениджмънт и бранд наративността се сблъскват под въздействието на
фалшивите новини.
В дебатите се включиха и студенти от Великотърновския университет. Научната конференция е
принос в изследователската дейност, посветена на една от водещите теми на съвременното общество.
Христина Христова


Единадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“
The Eleventh “Tarnovo School of Letters” International Symposium
От 27 до 29 октомври 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се
проведе Единадесетият международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. Той бе организиран
от Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ съвместно с Филологическия Историческия и Православния богословски факултет на ВТУ.
По традиция, създадена през 1971 година, когато под егидата на ЮНЕСКО се провежда Първият
симпозиум, тематичното поле на изследователските усилия обхваща постиженията на Евтимиевата
книжовна школа, а личните приноси на участниците са обнародвани в авторитетната десеттомна
поредица „Търновска книжовна школа“. Тази година хълмът Света гора – духовното пространство на
средновековния Търновград, чийто наследник е Великотърновската Алма матер, събра под мотото
„Търновската книжовна школа – пространства на паметта“ утвърдени специалисти и млади учени в
областта на старобългаристиката, палеославистиката и византинистиката. Престижният форум се
проведе под патронажа на ректора на университета – проф. д-р Христо Бонджолов, и с финансовото
съдействие на Фонд „Научни изследвания“.
На тържественото откриване видният български византолог акад. Васил Гюзелев бе отличен с
университетската академична награда „Св. Евтимий, Патриарх Търновски“ за високите му постижения
в областта на медиевистиката и византинистиката, дипломатиката, палеографията, теорията и
философията на историята и изворознанието (особено относно формирането на Търновград като
политически, църковен и културен център на Балканите през Второто българско царство).
В програмата на Симпозиума заявиха участие над 70 учени от България, Гърция, Сърбия, Русия,
Полша, Чехия, Италия, Холандия, Германия, Австрия, Дания, САЩ и Нидерландия. Те докладваха за
изследванията си в четири секции – езикознание, литературознание, история и археология, теология,
философия и изкуствознание. Представените конкретни наблюдения и становища провокираха интересни
дискусии, в резултат на които бяха формулирани важни теоретични обобщения. Така се откриха нови
полета за проучване на средновековните търновски книжовници, културата и историята на България и
Балканите през XIV и XV век, а Великотърновският университет продължи мисията си, завещана от
неговите основатели, да отваря врати за среща и диалог на медиевисти от различни поколения и
школи.
Невена Гавазова


ХI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“
The Eleventh “Problems of Oral Communication” International Scholarly Conference
На 10 и 11 ноември във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе
XI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. Проявата е продължение
на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч. Тя се организира от
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Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ и премина под патронажа на ректора на университета, проф. д-р Христо Бонджолов.
Конференцията бе тържествено открита на 10 ноември в зала „Европа“. От името на академичното ръководство приветствие към участниците в научния форум отправи заместник-ректорът по
учебната дейност на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на
катедрата организатор, чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, а проф. д-р Людмила Иванова, заместникдекан по научноизследователската дейност, поздрави присъстващите от името на Филологическия
факултет.
Пленарни доклади изнесоха проф. д-р Йовка Тишева – Наблюдения върху структурните
типове изречения в устната реч, норвежкият българист доц. д-р Хетил Ро Хауге – Псевдосъчинителни конструкции с десемантизиран първи глагол в български и норвежки, чл.-кор. проф. д.ф.н.
Стоян Буров и гл. ас. д-р Велин Петров – М-повторенията в българската реч.
Със свои научни разработки във форума се включиха 40 участници от 10 университета от
Германия, Норвегия, Башкортостан и България. Трите научни секции – Социолингвистичен аспект
на устната комуникация. Лингвокултурология, Публична реч и интернет, Устна комуникация и
разговорна реч – предизвикаха интерес както с изнесените доклади, така и с породените от тях
дискусии относно предизвикателствата на устната реч към филологическата мисъл.
И този път в сесията участваха студенти и докторанти, като тази година те бяха от Великотърновския и от Софийския университет. Както отбелязаха някои от участниците в първите конференции
по разговорна реч, научният форум във Великотърновския университет е добро начало за изява на
младите специалисти, тъй като съчетава традицията и опита с актуалността на изследваните проблеми.
Анита Тодоранова
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