Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
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Awards in the National Student Writing & Speaking Skills Competition
Първата национална олимпиада по езикова култура за студенти
филолози от първи и втори курс бе организирана от катедра „Български език“ и Студентския съвет на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (София, 17 – 18 май 2016 г.). В
състезанието взеха участие отборите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“ и
ЮЗУ „Неофит Рилски“.
На официалната церемония по откриването зам.-деканът на
ФСФ проф. д-р Гергана Дачева отправи приветствие към студентите,
а проф. д-р Йовка Тишева поздрави участниците от името на организаторите и представи членовете на журито. То включваше преподаватели от четирите университета – проф. д.ф.н. Василка Радева
(председател, СУ), проф. д-р Йовка Тишева (СУ), доц. д-р Красимира
Чакърова (ПУ), доц. д-р Лъчезар Перчеклийски (ЮЗУ) и гл. ас. д-р
Силвия Коева (ВТУ).
Олимпиадата се състоя от два кръга – отборно (17 май) и индивидуално състезание (18 май), които включваха писмена и устна
част. Студентите от Великотърновския университет се представиха
достойно, като завоюваха двете втори места. Ентусиастите от първи
курс в специалност „Българска филология“ са Елица Топалова, Йозлем Мустафа, Кристина Младенова, Калоян Георгиев, от втори курс
– Карина Катинова, Мая Ивова, Михаела Михайлова, а Александра
Евтимова е студентка по Английска филология. Организирането на
участието им беше инициатива на Катедрата по съвременен български език към Великотърновския университет с ръководител чл.-кор.
проф. д.ф.н. Стоян Буров. Треньор на отбора беше Цаня Петкова, докторантка в Катедрата. В състава на журито като представител на
Великотърновския университет беше включена гл. ас. д-р Силвия
Коева. За дейността на сформирания екип отговаряше проф. д-р Антон Гецов.
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В първия кръг премериха сили осем отбора от по четирима
състезатели. Два от тях представиха ВТУ (с капитани Михаела
Михайлова и Карина Катинова). Второто място заслужено спечели
отборът на Михаела. В индивидуалното състезание взеха участие
27 студенти (8 от ВТУ). С най-добър резултат на писмената част се
откроиха седем, двама от които са Елица Топалова и Калоян Георгиев.
Най-малко грешки допусна Елица, но след изключително оспорваното
състезание на устната част £ беше отредено второто място. На олимпиадата и в двата кръга първото място заеха студентите от ПУ, а
третото място спечели Софийският университет.
Специална награда за най-много и най-интересни въпроси към
участниците в импровизираното финално блицинтервю получи Кристина Младенова. На всички бяха връчени сертификати за участие,
а на най-добре представилите се – грамоти и книги.
Силвия Коева, Цаня Петкова
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Êðúãëà ìàñà “Quo vadis, Ðhilologia?”
Round Table ”Quo vadis, Philologia?”
В рамките на Годишната международна научна конференция
на Филологическия факултет на ВТУ „Езици, култури, комуникации”
на 3 юни 2016 г. бе инициирана среща на ръководствата и на преподаватели от петте „класически“ държавни университета, в които филологическото образование има десетилетни академични традиции.
Потребността от разговор за добри практики, за предизвикателства и съвременни решения в образователните и научните проекции на филологията отдавна вече се възприемаше като належаща. Срещата е първа по рода си и домакинството на Филологическия факултет на ВТУ беше чест за организаторите. Тя е продължение на задочно обединение на същите факултети под общо становище от 14 март т.г. по повод постановление на МС (по предло552

