с връчването на наградата на “Братя Грим” на Дейвид Уелбъри, дългогодишен преподавател по германистично езикознание от САЩ.
Материалите от ХІІ конгрес на Международната асоциация по
германистика (IVG) ще бъдат публикувана в Годишника за интернационална германистика, поредица А: Конгресни томове, издавана от
Ханс-Герт Ролоф (при всеки конгрес това са средно по 10–12 тома) –
срв. Jahrbuch für internationale Germanistik. Reihe A: Kongressberichteë
ISSN: 0171–8320, за които може да се добие представа от най-новите за
момента материали от конгреса в Париж през 2005 г. – срв. http://www.
peterlang.cn/index.cfm?event=cmp.ccc.s eitenstruktur. detailseiten&
seitentyp=series&pk=103&h_yearfilterall=&yearfilter=&p=3 Естествено,
този наистина мащабен форум на световната германистика не изчерпва
всички необходими дискусии в този професионален профил, но дава
съществен тласък за непосредствено общуване между колеги от найразлични сфери на германистичните изследвания.
Николина Бурнева



От 13 до 17 септември в руския гр. Екатеринбург се проведе
Международна научна конференция на тема “Образът на Русия в
чуждестранния политически дискурс: стереотипи, митове, метафори”. Тя продължава поредицата от научни конференции и школи по
политическа лингвистика под ръководството на д.п.н. проф. Б. М.
Игошев, д.ф.н. проф. А. П. Чудинов, к.ф.н. доц. М. В. Ворошилова,
провеждани от катедрата по риторика и междукултурна комуникация на
Уралския държавен педагогически университет: “Съвременна политическа лингвистика” (2003), “Изучаването на руския език и приобщаването към руската култура като начин за адаптация на мигрантите в
Русия” (2007), “Съвременна политическа комуникация” (2009), Национална младежка школа “Политическа комуникация” (2009). Солидният
опит, натрупан от организаторите на конференцията, гарантира нейното
високо равнище.
Широкият кръг участници, привличането на известни специалисти от различни лингвистични области, междудисциплинарният подход,
великолепната организация, оживените дискусии и топлата приятелска
207

атмосфера отдавна са фирмен знак на конференциите на уралската школа по политическа лингвистика на проф. А.П. Чудинов.
Финансовата подкрепа на фондацията “Русский мир” даде възможност на руски и чуждестранни учени да се съберат, за да обсъдят
актуални въпроси на политическата лингвистика. Актуалността на проблематиката на конференцията се потвърждава от факта, че желание да
участват в конференцията заявиха не само специалисти от различни
региони на Русия, но и 18 учени от чужбина – Армения, Белорусия,
България, Италия, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Полша, Украйна.
Всички те се опитаха да представят образа на Русия, видян както “отвътре”, от носителите на езика, така и “отвън” – от представителите на
други култури.
Трябва да се отбележи и това, че избраната за обсъждане тема
позволи да се интегрират усилията както на лингвисти, така и на практикуващи политтехнолози, което допринесе за многоаспектното разглеждане на образа на Русия, за изработването на нови подходи към описанието на политическата комуникация и за формирането на политически тактики и стратегии, така че конференцията има и безспорно практическо значение.
Характерни за всички доклади бяха дълбочината на изложението,
ясното представяне на материала, оригиналният подход. Те предизвикаха
оживено обсъждане и горещи дискусии.
Особено внимание заслужава и разработената от организаторите
система на майсторските класове, която позволява на младите учени,
които правят своите първи стъпки в науката, да се консултират с видни
специалисти и да определят насоките на своите бъдещи изследвания.
Кръгът на аудиторията (студенти, преподаватели, сътрудници на
Уралския държавен педагогически университет) беше разширен значително и благодарение на една друга форма на работа в рамките на
конференцията – откритите лекции на специалисти от Русия, Полша и
България. Професор Анджей де Лазари (гр. Лодз, Полша) изнесе лекция
на тема “Културната програмираност и взаимните руско-полски
предубеждения”, в която бяха обозначени основните причини за някои
културни (и не само) различия: дистанцията на властта в страната,
индивидуализмът/колективизмът в мисленето на хората, мъжествеността/женствеността на страната и т. н.
Понятието “картина на света” и някои проблеми на междукултурната комуникация бяха предмет на лекцията “From Russia with love”:
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културни значения и смисли в контекста на политическия дискурс”,
изнесена от професор д. ф. н. О.А. Леонтович (гр. Волгоград, Русия), в
която бяха демонстрирани някои особености на езиковата картина на
света на руснаците, американците, англичаните и китайците.
Лекция на тема “Политическата метафора в руския и българския
медиен дискурс” прочете доц. д-р Л. Цонева (гр. Велико Търново, България), в която бяха разгледани общото и национално-самобитното при
функционирането на метафорите в съвременния политически дискурс.
Оживените научни спорове в различните форми на проведената
конференция позволиха на участниците да формулират важния извод,
че най-ефективният начин за подобряването на имиджа на Русия извън
нейните граници е пропагандата на руската култура и че част от тази
пропаганда е провеждането на подобни конференции. Само чрез поглед
към Русия отвън, на първо място чрез анализ на езикови факти, може
да се види културната програмираност на представителите на различни
държави. Сътрудничеството на учените от различни страни може да
коригира политическите и културните разногласия, съществуващи между
държавите, затова реализацията на проекта “Образът на Русия в чуждестранния политически дискурс: стереотипи, митове и метафори” е
безспорно своевременна и необходима.
Всичко това ни дава основание да обобщим, че проведената
конференция има голямо научно и практическо значение и би било
чудесно да има повече такива научни форуми. Не всеки е способен да
събере на едно място млади и световно известни учени, обединени от
една интересна идея, но професор А. П. Чудинов и неговите колеги се
справиха блестящо с тази задача.
Мария Ворошилова, Людмила Веснина, Лиляна Цонева
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