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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През март се проведе и конкурс за плакат „Франкофония 2015“ ,
както и уеб олимпиада на френски език Les Olympi@des de la Francophonie et du Français. Честванията на месеца на франкофонията бяха
открити с посещението на директора на Франкофонския институт по
администрация и управление проф. Мария Никулеску, която представи
магистърските специалности и възможностите за стажове на Института
пред студенти и преподаватели с френски език, както и среща-разговор
на студенти от катедра „Романистика“, участвали в програмата за студентска мобилност „Еразъм+“.
Възможност да приложат на практика знанията си по езика и да
работят в екип получиха студенти от ВТУ и ученици от Езиковата гимназия в старата столица по време на франкофонското рали на Царевец,
което се проведе във Велико Търново за осми път по инициатива на
Френския институт. Мари Малакен, лектор по френски във ВТУ, бе
основният двигател на събитията и официално връчи наградите на
спечелилите първите места във всички организирани конкурси.
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Мариела Петрова
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