ва“). В присъствието на тримата преводачи – Пенка Ангелова, Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин – бяха обсъдени основните
теми в творчеството на Музил, относително периферното му място
в литературната история на немскоезичния регион и закъснялата
рецепция на творчеството му в България. Специално внимание и
тук бе отделено на трудностите при превода на текстове, тясно обвързани с често чужди на съвременния читател философски концепции. През м. ноември се състоя и последното събитие от поредицата – по повод 130-годишнината от рождението на Франц Кафка бе
прожектиран филмът на американския режисьор Стивън Содърбърг
„Кафка“, който поставя известния австрийски автор в ролята на герой
от собствените му произведения.
Австрийска библиотека отдавна се е утвърдила като важен
библиотечно-информационен център. С тази поредица тя за пореден
път успя да привлече студенти и преподаватели от Филологическия
факултет и да осъществи оживени разговори.
Михаел Мецник

ÔÐÀÍÊÎÔÎÍÑÊÈ ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÍÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
OFFICIAL OPENING OF THE FRANCOPHONE CENTRE FOR
ACADEMIC EXCELLENCE
На 22.10.2013 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше
открит „Франкофонски център за академично качество“ от Ректора
на Великотърновския университет и Посланика на Република Франция
в България, Негово превъзходителство г-н Ксавие Лапер дьо Кабан
в присъствието на гости от Френския институт и Университетската
агенция на франкофонията. Центърът е изграден след подписана
спогодба през 2012 г. между Университетската агенция на франкофонията /AUF/ и ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“. AUF ще подпомага
развитието на Франкофонския център за академично качество в
рамките на проекта „План за франкфонска инициатива“ към BECO
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(Бюрото за Централна и Източна Европа). Основната цел на тази
инициатива е предоставянето на качествени услуги на университетската общност, благоприятстващо обучението от и на френски
език, в рамките на учебните заведения, членуващи в AUF. Наименованието „Франкофонски център за академично качество“ към Университетската агенция на франкофонията се дава на оборудваните
по подходящ начин дидактични центрове при висшите училища, които
членуват в или са партньори на AUF, и които съответстват на принципите и предписанията на подписана Харта за качество. Наименованието гарантира услугите, предлагани от учебния център към
ВУЗ, като обезпечава техническите средства и методите за управление, приложени в рамките на въпросната структура. Наименованието се предоставя от началото на проекта (2012) до края му (2016),
когато съответният университет ще има възможността да присъедини
центъра.
Центърът ще бъде на разположение както за над 100-те студенти, изучаващи френски език, така и на всички франкофони от
общността, на нашите партньори като: Община В. Търново, Алианс
Франсез, Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“, Регионалния
музей, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, СОУ „Е. Станев“, ОУ „Бачо
Киро“, ОДЗ „Здравец“ и др.
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