именития им сродник, те разказаха спомени за човека и бащата – такъв,
какъвто само те го познават.
С цветя за авторите на монографията и стихове на Григор Константинов, родени от вълнуващото тържество, завърши форумът, кадри
от който могат да бъдат видяни на линка на ЦБО към сайта на ВТУ на
адрес: http://www.uni-vt.bg/1/?zid=145&page=4041
Мария Ангелова-Атанасова

• ••

Äíè íà Êèðèë è Ìåòîäèé â Áÿëà Ïîäëÿñêà, Ïîëøà
Делото на братята Кирил и Методий се отбелязва във всички страни от славянския свят. Един от градовете, станали център на тържествата, е Бяла Подляска в Полша, където в периода 13-14 май 2010 г., в
рамките на традиционните вече Дни на Кирил и Методий, се проведе и
Шестата международна научна конференция „Кирил и Методий в езика
и културата на славяните”. Организатор на научната проява е Катедрата
по славянско езикознание в Института по славянска филология към
люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска”, а всички прояви
се подкрепят от православната църква, като преминават под почетния
патронаж на архиепископа на Люблинско-Хелмската епархия Абел, на
общинското ръководство на града в лицето на кмета му Анджей Чапски,
както и на фондацията за подпомагане на таланти в Бяла Подляска. За
утвърждаването на тази научна проява години наред с ентусиазъм са
работили д-р Цанко Цанев, вече покойник, и проф. Петър Сотиров,
ръководител на катедрата по славянско езикознание в Люблинския университет.
Форумът започна с литургия в православния храм „Св. св. Кирил
и Методий” в гр. Бяла Подляска. Конференцията бе открита от директора на Института по славянска филология към Университет „Мария
Кюри-Склодовска” проф. д-р Феликс Чижевски. Деловата работа на
форума премина в две секции – литературоведска и езиковедска, в приятелски тон, а интересните доклади бяха повод за оживени дискусии.
Участници в конференцията бяха преподаватели, научни работници,
докторанти и студенти от Полша – от университета „Мария КюриСклодовска”, от Шльонския университет в Катовице, от университета
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„Адам Мицкевич” в Познан,
както и чуждестранни представители от университетите
в Брест (Белорусия), Острава
(Чехия), Крагуевац (Сърбия),
София, Велико Търново и
Смолян. От българска страна
с доклади се представиха
ст.н.с. І ст. дфн Николай
Аретов (БАН), проф. Людвиг
Селимски (ВТУ – Катовице),
доц. д-р Валентина Бонджолова (ВТУ), д-р Мирослав
Михайлов (Смолян – Пловдив) и студентката от ВТУ Маринела Димитрова (ІV курс, Славянска
филология).
Участниците в конференцията разгледаха фотоизложбата „Златни
страници на българското средновековие” в галерията „Улица Крива”
(Ulica Krzywa) в Бяла Подляска. Организатор на проявата е Българският
културен институт във Варшава, а неговият директор Михаела Тодорова
представи изложбата. Автор на фотографиите е Иво Хаджимишев,
художник фотограф и председател на Българското фотографско сдружение, а на концепцията – проф. д-р Аксиния Джурова, директор на
Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев” към
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Експозицията, която
включва фотоси на емблематични образци от българската архитектура,
иконопис и литература, вече е гостувала в Берлин, Лондон, Дъблин,
Канбера и др.
Дните на Кирил и Методий популяризират делото на светите
братя Кирил и Методий, както и българския език, който се изучава в
университета „Мария Кюри-Склодовска”, и българската култура, а
кирило-методиевската конференция е не само форум за обмен на научна
информация, но и чакана среща за българистите и славистите от Полша
и от другите славянски страни.
Валентина Бонджолова
Мариола Мостовска
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