Ñëàâèñòè÷íè ñðåùè 2010: Âåëèêî Òúðíîâî  Íèø
За девета година в дните 13–16 май се проведе поредната среща
между преподаватели и студенти от два партниращи си университета във Велико Търново и в Ниш. Домакинството тази година, според
принципа на редуването, бе поето от преподавателите и студентите от
Филологическия факултет, основно от колегиума по сърбохърватистика
на катедра „Славистика” с ръководител доц. Ценка Иванова, и от екипа
на проекта „Център и периферия на Балканите” с ръководител доц.
Радослав Радев. Стартирането на научния проект през 2010 г. дава
възможност за една по-целенасочена организация на съвместните прояви и за популяризирането на този единствен по рода си формат на
междусъседско академично сътрудничество. За неговото осмисляне, за
устойчивото му присъствие както в учебния процес чрез регламентирани извънаудиторни дейности, така и в научния живот на Филологическия факултет на ВТУ и на Философския факултет в Ниш бяха положени много усилия – особено ако се имат предвид особеностите на
българо-сръбските отношения в исторически план. Устойчивостта, с
която се откроява тази форма на сътрудничество, показва как могат да
се отстояват и разгръщат форми на академичен диалог, да се извлича
взаимната полза от това, което е общо в цялостния многообразен спектър на съвременния свят.
Студентската програма, за чиято организация допринесоха
преподавателите Валентина Седефчева, Елияна Караманова, Айтян
Делихюсеинова, Мая Вукич, Ирена Цветкович и Бранимир Станкович,
както и студенти слависти, съдържаше презентации, запознаващи близо
60 гости и домакини със спецификите на филологическото образование
в двата факултета и с неговото приложение, със структурата и дейността
на Славистичния център и на център „Балкани” във ВТУ, с възможностите, които предоставят европейските програми за образователен и
научен обмен. Културнообразователната програма по традиция включваше посещения на исторически и културни обекти, свързани с историята на Велико Търново и с. Арбанаси.
Програмата на преподавателите бе съсредоточена около провеждането на поредната, седма тематична научна конференция „Селото и
градът в културата на българи и сърби”. Конференцията бе открита традиционно по нестандартен начин, по идеен замисъл на доц. Радослав
Радев и гл.ас. Валентина Седефчева. Характерно за последния тематичен проект е, че в него се включиха общо 30 автори (18 от ВТУ и 12
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от Ниш). Съдържанието и акцентите в издадения шести двуезичен
сборник „Тяло и дрехи в културата на сърби и българи” (Ниш 2009)
представиха проф. Йордана Маркович, ръководител на катедрата по
сръбски език и доц. Христо Бонджолов от катедра „Славистика” на ВТУ
и понастоящем лектор по български език в Ниш. Традиционните
работни срещи между деканските ръководства на двата партниращи си
факултета кокретизираха работата през идната година, когато в Ниш
ще бъде отбелязана 10-годишнината от началото на разменните студентски и преподавателски посещения. Работната програма бе подписана от доц. Багрелия Борисова, декан на Филологическия факултет,
и проф. Наталия Йованович, зам.-декан на Философския факултет.
Темата за следващата научна конференция ще бъде „Името в културата
на сърби и българи”. За този юбилей се предвижда и издаването на
специални юбилейни сборници: преподавателски сборник с научно
съдържание, чийто издател ще бъде Великотърновският университет и
сборник със студентски изследователски и преводни текстове, чийто
издател ще бъде Философският факултет в Ниш.
Ценка Иванова
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Íèøêèÿò è Âåëèêîòúðíîñêèÿò óíèâåðñèòåò â êóëòóðàòà
íà Ñúðáèÿ è Áúëãàðèÿ
Ïî ïîâîä ïðåäñòàâÿíåòî íà ïîðåäíèÿ òåìàòè÷åí ñáîðíèê
“Òÿëî è äðåõè â êóëòóðàòà íà ñúðáè è áúëãàðè”  Íèø, 2009
Най-новият сборник на колеги от университетите във Велико
Търново и Ниш „Тяло и дрехи в културата на Сърби и Българи” е
шестият по ред общ тематичен сборник. С малко технически пропуски
той се появи два дни преди пристигането на гостите при домакините,
но пак навреме, за да изпълни поставената задача и очертаната цел.
Шестият общ тематичен сборник представлява продължение на
сътрудничеството в този формат. Такава форма на сътрудничество бе
договорена за пръв път през 2003 година, а в писмен облик резултатът
от това партньорство се появи с първия сборник „Трапезата в културата
на българи и сърби” през 2004 година във Велико Търново. Темата на
първия сборник бе уточнена спонтанно – на кафанска маса, на трапеза.
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