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of St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo
Celebrates Its 50th Anniversary
На 16 май 2013 г. в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Катедрата по съвременен български език отпразнува петдесетгодишнината от създаването си, която съвпада с юбилея на университета. Заедно с катедрите по „Българска литература“ и „Обща
лингвистика и старобългаристика“ тя е от най-българските катедри
на Великотърновската книжовна школа – пазител на родния ни език,
на българския дух и националните традиции.
Официални гости на Катедрата бяха доц. д-р Милен Михов –
пом.-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на
катедра „Нова и най-нова история на България“; проф. д-р Гочо Гочев – зам.-декан по учебната дейност на Филологическия факултет
и ръководител на катедра „Русистика“; проф. д-р Тодор Моллов –
зам.-декан по научно-изследователската дейност на Филологическия
факултет; акад. проф. д.ф.н. Иван Радев – ръководител на катедра
„Българска литература“; проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева – ръководител на Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика;
проф. д.ф.н. Иван Харалампиев – бивш ректор на Великотърновския
университет; доц. д-р Иванка Попова-Велева от катедра „Романис231

тика“; доц. д-р Руси Русев – възпитаник на ВТУ и преподавател в
Русенския университет „Ангел Кънчев“; Стефан Занев – българист
от първия випуск, дългогодишен началник на Учебен отдел на ВТУ;
доц. д-р Йорданка Маринова – дългогодишен член на катедрата. В
тържеството вземат участие и представители на местни и национални медии и други институции.
Тържеството бе открито от ръководителя на Катедрата – проф.
д.ф.н. Стоян Буров, който поздрави присъстващите и прие приветствията на гостите и поздравителните адреси от ректора на ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, от зам.
декана на Филологическия факултет – проф. д-р Гочо Гочев и от
директора на Института по български език при БАН – проф. д.ф.н.
Светла Коева. В краткото си слово проф. Буров припомни историята
на Катедрата и имената на знакови преподаватели, оставили трайна
диря в родната ни езиковедска наука. Той отдели специално внимание
на проекта „Модерна лингвистична българистика“ за създаване на
учебници и помагала по български език и други книжни и електронни
образователни продукти. За финансирането му предстои мащабна
дарителска кампания.
Проф. д-р Пенка Радева говори за административното и научно развитие на катедрата като една от водещите в страната. Задълбочен и обективен анализ на постиженията на великотърновската
лингвистична българистика, която за половин век дава няколко поколения езиковеди, направи проф. д-р Върбан Вътов. Той запозна присъстващите с изследванията на членовете на катедра „Съвременен
български език“, чиито трудове са признати както на национално
равнище, така и извън пределите на страната. От 1963 г. досега Катедрата има съществен дял в подготовката на учители по български
език и други специалисти. От особена важност е дейността £ по
обучението, специализацията и квалификацията на чуждестранни
българисти и слависти.
Трогателни приветствия поднесоха акад. проф. д.ф.н. Иван
Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, доц. д-р Руси Русев, доц. др Иванка Попова-Велева и Стефан Занев, който подари на библиотеката на Катедрата ценни филологически издания. Тържествената
част на празника завърши със стихотворението „Лингвистична бъл232

гаристика“ на докторантката Ваня Ангелова, посветено на всички
бивши и настоящи членове на катедрения екип. Гл. ас. д-р Владислав
Маринов показа свои мултимедийни презентации.
В рекламния клип, подготвен в Аудио-визуалния център на университета съвместно с ръководителя на катедрата, участваха докторантите Велин Петров и Илияна Димитрова. Освен атрактивен
цветен афиш за юбилея на Катедрата беше подготвена и диплянка – дело на проф. д-р Кирил Цанков. Отразяването на Катедрения
юбилей в националните и регионалните медии е изцяло заслуга на
проф. д-р Антон Гецов.
В чест на юбилея във фоайето пред зала „Европа“ бе открита
изложба с научни трудове на членове на Катедрата по съвременен
български език. Сред тях бе и първата докторска дисертация, защитена от преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – проф.
д.ф.н. Станьо Георгиев, който е и един от бившите ректори на университета. Изложбата бе организирана от доц. д-р Любка Стоичкова
със съдействието на Университетска библиотека. След официалната
част присъстващите на тържеството посетиха музея на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, където се съхраняват ценни експонати, част
от които са свързани с дейността на Катедрата.
Катедреният юбилей завърши с празничен коктейл.
Ваня Ангелова
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