Проглас, кн. 2, 2016

ност за съвместна работа по концепции на учебни планове, по програми за стажове и практики с цел усъвършенстване на комуникативните
умения по чужди езици.
Кръглата маса завърши с предложение да се изработи общо
становище/меморандум с адресати Министерството на образованието и науката, Комисия по образование и наука към Народното
събрание, други държавни институции; да стане достояние на медии
и социални мрежи.
Ценка Иванова
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Ново начало и заявка за перспективна традиция е проведената
на 3 и 4 юни 2016 г. във Великотърновския университет международна
научна конференция под надслов Езици, култури, комуникации,
организирана от Филологическия факултет на ВТУ „СВ. св. Кирил и
Методий“. Намеренията на организаторите са тя да стане първата
проява на една традиционна инициатива, даваща възможност на учени
от страната и чужбина да се запознаят с най-новите постижения на
колегите си и да представят своите изследователски търсения пред
компетентна и готова за ползотворни дискусии аудитория.
Конференцията бе тържествено открита от декана на Филологически факултет на ВТУ проф. д-р Ценка Иванова, която изрази
задоволството си от факта, че колеги от университети и други академични институции от страната и чужбина ще споделят в рамките на
два дни своите професионални интереси и ще съпреживеят обмяна
на нови идеи, мисли и проекти. Във форума взеха участие над сто
представители от осем държави на три континента, като участията
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Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

бяха разделени на секции според областта на интереси – езиковедски
и литературоведски изследвания, медии и комуникации, превод и
дидактика. Специална възможност да представят своите научни
търсения получиха студентите и докторантите, организирани в секция, в която преподавателите заеха позицията на активни слушатели
и партньори в оживените дискусии. Докладите на участниците в
конференцията ще бъдат рецензирани и публикувани в самостоятелен
сборник.
Централно събитие бе организираната Кръгла маса Quo vadis,
Philologia?, посветена на предизвикателствата пред филологията
като наука с минало, настояще и бъдеще, като направление в университетското образование. В дискусиите около кръглата маса участваха представители на ръководствата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, СУ „Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ ЮЗУ
„Неофит Рилски“, и ШУ „Епископ Константин Преславски“, както и
бизнес партньори. За съжаление празно остана мястото на Министерство на образованието и науката, чиито представители бяха поканени от организаторите за участие в кръглата маса. Съдбата на
филологията предизвика изключителен интерес и оживени дебати,
като участниците приключиха форума с решение за съвместен меморандум, който да бъде представен в Министерство на образованието
и науката.
Организаторите предоставиха възможност за срещи и извън
конферентните зали – по време на тържествената вечеря и на екскурзията из старата българска столица. Официалното закриване на
форума беше осмислено като първа стъпка към организирането на
следващото издание, с което да се установи традиция за ежегодното
му провеждане.
Станка Бонова
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