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20 ÃÎÄÈÍÈ ÍÅÌÑÊÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
На 10 март 2014 г. в зала „Европа“ на Великотърновския университет тържествено беше отбелязан 20-годишният юбилей на един
от най-старите ни чуждоезикови центрове – Немска библиотека.
Празникът се проведе под патронажа на културното и пресаташе на Посолството на Германия – г-н Матиас Денер, и беше открит
с поздравителен адрес от Ректора на университета, проф. дпн Пламен
Легкоступ. В публичната лекция на проф. д-р Николина Бурнева по
един прегледен, задълбочен и много илюстративен начин бяха
представени променящите се и все пак стабилни исторически семантики на Библиотеката – като хронотоп (Бахтин) на устойчивото
развитие на духовността и хетеротоп (Фуко) във века на глобализацията, в чиито виртуални информационни потоци границите между
реалност и метафора стават все по-гъвкави.
В следобедните часове имахме възможност да чуем от първо
лице живия и интригуващ разказ за създаването и историята на
Немска библиотека от нейната основателка – проф. д.ф.н. Пенка
Ангелова. Забележителната по своя обем и разнообразна тематика
научна и дидактическа продукция на великотърновските преподаватели германисти представи ръководителката на Немска библиотека,
проф. Н. Бурнева. Като преход към последната част от тържеството
прозвучаха „Поздрави от близко и далеч“ на предишни гост лектори, чуждестранни доценти и студенти, абсолвенти на катедрата по
Германистика, бликащи от емоции и приятни спомени.
Задушевната атмосфера се прехвърли и в Немска библиотека,
където – освен че имаха възможността да се полюбуват на изложбите на ценни книги и част от продукцията на колегиума, гостите на
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събитието се насладиха и на превъзходен коктейл, даден в чест на
юбилея от аташето на Германия, г-н Матиас Денер. По стечение на
обстоятелствата и членовете на Акредитационната комисия взеха
участие в тържеството, за да добият непосредствени впечатления
от работата на чуждоезиковите ни центрове. В непринудените
разговори студенти, преподаватели и настоящи и бивши лектори на
ДААД споделиха своето субективно усещане, че именно Немска
библиотека е мястото във ВТУ, където те се чувстват като в свой
дом.

Ние вече дотолкова сме свикнали с подредената си приветлива
библиотека, с нейния безотказно работещ механизъм, с уютната £
атмосфера, и с многобройните блага, които тя ни предоставя, с услужливата библиотекарка Сашка Пенчева, че ни е трудно да повярваме, че е имало и време преди 1994 г., когато това място не е съществувало…
Снежана Козарекова
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