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

риал от българската устна реч)“ от Й. Тишева (СУ), „Да-изреченията –
между граматика и прагматика“ от В. Сашева (ВТУ), „Прагматичен
аспект на адвербиализациите и номинализациите“ от Я. Пометкова
(РУ), „Учтивост и прагматика“ от М. Джонова (СУ) и „За някои
възможни функции на „неправилно“ употребените запетаи в писмената разговорна реч“ от Р. Коцев (ВТУ). В заключителната бурна
дискусия бяха поставени интересни въпроси и се чуха не по-малко
интересни отговори.
Докладите и изказванията ще бъдат публикувани в сборник,
отворен и за недокладвани на форума, други изследвания по рамковата тема „Прагматика и граматика“.
Форумите „Българска граматика“ дават възможност да се сподели собствен опит в проучванията на конкретни, важни аспекти.
Проведените досега два годишни форума възстановиха прекъснатите от доста години отношения между българските лингвисти от
София и страната. Третият граматичен форум, чийто инициатор ще
бъде Катедрата по български език на Пловдивския университет, ще
се проведе през м. ноември 2016 г.
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XV ìåæäóíàðîäíà ñòóäåíòñêà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ ïî áàëêàíèñòèêà “Áàëêàíñêèÿò ìîäåë íà ñâåòà  íåóíèêàëíè ÿâëåíèÿ â óíèêàëíà ìîçàéêà” è Êðúãëà ìàñà íà òåìà “Ïåðñïåêòèâè ïðåä ñïåöèàëíîñò
Áàëêàíèñòèêà â Áúëãàðèÿ” (26  27 íîåìâðè 2015, ÂÒÓ)
15th International Student Conference on Balkan Studies
The Balkan Model of the World: Non-unique Phenomena in a Unique
Mosaic and a round table discussion on Perspectives for Balkan Studies
in Bulgaria (26  27 November 2015, University of Veliko Tarnovo)
Основите на научния форум са положени преди 15 години със
съвместните усилия на катедра „Общо, индоевропейско и балканско
езикознание“ (СУ „Св. Климент Охридски“), катедра „Обща лингвис227
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тика и старобългаристика“ и Център „Балкани“ (ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“).
В конференцията взеха участие студенти и докторанти от
държавните университети в Благоевград, Велико Търново, Пловдив
и от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при
БАН. Пряко или чрез видеоконферентна връзка се включиха и много
чуждестранни участници от университети в Албания, Гърция, Молдова, Полша, Румъния и Сърбия. Бяха изнесени интересни доклади
от областта на съпоставителното езикознание и литературознание,
историята, етнологията, културологията, етнографията, географията
и изкуствознанието.
По инициатива на Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика и на Център „Балкани“ към ВТУ се проведе и кръгла маса
„Перспективи пред специалност „Балканистика“ в България“. Признание за важността на форума беше полученото поздравително писмо
от проф. д.ф.н. Петя Асенова, учен със световна известност, преподавала в нея през първите години след създаването ]. В дискусията
се включиха доц. д-р Русана Бейлери (СУ), доц. д-р Борян Янев
(ПУ), доц. д-р Елена Тачева (ЮЗУ) и ръководителят на Център „Балкани“ проф. д-р Анастасия Петрова (ВТУ). Те се обединиха около
идеята, че обучението трябва да осигури задълбочено знание за бита
и културата като единното и неделимо познание за Балканите, което
да е ключ за разбирането на сложните исторически и общественополитически процеси на Балканския полуостров. Това е особено полезно за специалисти, които трябва да вземат професионални решения
в сложната и противоречива ситуация в балканския регион. Беше
споделена тревогата на академичната общност за бъдещето на дипломираните студенти, липсата на добра информираност у работодателите за професионалните им умения и знания. Относно очакванията
на бизнес средата към профила на младите кадри се изказаха представители на работодателите.
Големият национален и международен интерес към студентската балканистична конференция и към кръглата маса са ярко
доказателство за мястото на балканистиката сред актуалните и авторитетни научни области през последните години.
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