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На 16 май 2015 г. (събота) се осъществи XVIII празник на
японската култура, организиран от студентите, изучаващи японски
език във ВТУ. Събитието се провежда благодарение подкрепата на
ВТУ, Студентския съвет и Посолството на Япония. Приветствени
слова поднесоха Ректорът на ВТУ, проф. д-р Пламен Легкоступ, и
посланикът на Япония у нас, Негово Превъзходителство Такаши
Коидзуми. Както всяка година събитието бе посетено от много гости,
които имаха възможността да се насладят на японската култура.
Програмата включваше изпълнения на клавирни творби от японски
композитори, представени от студентката Анисия Антонова (1 курс
Приложна лингвистика). Нейната колежка Миря Омар предизвика
интерес с презентациите си „Японските градини” и „Японски
фестивали”. За любителите на суши Георги Енчев (2 курс Български
език и японски език) показа как се прави суши и какви различни
видове има. С японски песни се включи детският хор „Маестро
Захари Медникаров“ от гр. Добрич. Децата от карате клуб „Калоян”
в гр. Велико Търново показаха своите умения. Тази година се проведе
и косплей-състезание (за най-добро представяне на любим персонаж
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от анимации, комикси или видеоигри). За гостите имаше и мейд кафе,
работни щандове с оригами, калиграфия, Го, кимона, играчки, ръчно
изработени бижута и др., както и благотворителен базар в подкрепа
на Денимир Велчев, един талантлив абсолвент на колегиума по
японски език във ВТУ. На 28 май студенти от 4 курс Приложна
лингвистика с японски език представиха в български превод три
разказа от неизвестни за България автори, творили в Япония през
първата половина и средата на 20 век: Осаму Дазай, Кафу Нагаи,
Катаи Таяма. Преводите са редактирани от студенти 4 курс Българска
филология и магистърската програма “Литература и култура” към
ВТУ, а бяха прочетени на фона на картини и музика от Япония от
студенти, изучаващи японски език във ВТУ.
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Катя Маринова

Ôðàíêîôîíñêè ÷åñòâàíèÿ âúâ ÂÒÓ
Франкофонският център и катедра „Романистика“ при ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, заедно с международни и регионални
партньори, по традиция отбелязаха с редица прояви в топла и празнична атмосфера през целия месец март Празника на Франкофонията.
Тази година акцентът падна върху писменото изразяване на
френски език. На 4 март студентите, изучаващи френски език във ВТУ,
се съревноваваха със свои колеги за написването на статия на тема
„Франкофония“. Най-добрите текстове са публикувани в сайта и бюлетина на Бюрото за Централна и Източна Европа към Университетската
агенция на Франкофонията, която е организатор на проявата. На 17 март
на сцената излязоха професионалистите: среща с френската писателка
Клер Юбак, организирана с подкрепата на представителството на
Френския институт във Варна. Студентите участваха активно в дискусията с авторката, която пише в различни жанрове и черпи своето
вдъхновение от пътуванията си. Същия ден проф. дфн Паисий Христов
представи два сборника със снимки и стихове на френски и български
език от Изабел Льобастар.
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