Д-р Тереза Пинейро – гост на катедра “Германистика и
нидерландистика” във ВТУ
През м. март 2011 г. гост на катедрата по Германистика и Нидерландистика във ВТУ бе д-р Тереза Пинейро, директор на Института по
Европеистика в Техническия университет Кемниц, Германия. Нейната
визита по програма „Еразъм“ бе продиктувана и от големия интерес на
студентите, изучаващи Европеистика с акцент Югоизточна Европа в ТУ
Кемниц, и от желанието на д-р Пинейро да се запознае лично с условията
във Великотърновския университет за прием на чуждестранни студенти.
Г-жа Пинейро изнесе лекция на тема „20 години след Обединението
на Източна и Западна Германия: падане на Берлинската стена или мирна
революция?“, в която очерта различните перспективи в осмислянето на
събитията в Германия от 1989/90 г. Въз основа на материали от пресата
тези събития бяха представени „от двете страни на немско-немската
граница“. Дискусията се концентрира върху настоящето и миналото на
източногерманския град Кемниц и начина, по който Обединението на
Германия се отразява върху демографската структура и манталитета на
съвременните му обитатели.
В друга своя среща д-р Пинейро запозна студентите от Института
по Германистика и Нидерландистика с възможностите, които ТУ Кемниц предлага на студентите по програма „Еразъм“: обучение на високо
европейско ниво, личен ангажимент и осигуряването на ментори за всеки един чуждестранен студент, интегрирането му в новата университетска среда, предоставянето на място в студентско общежитие, предимствата на студентския кампус, разнообразните прояви на университета и
не на последно място сравнително изгодните материални условия в този
град. Непосредствено след разговора с д-р Пинейро студенти проявиха
интерес към следване в Германия и се заинтересуваха от процедурите
за кандидатстване по програма „Еразъм“. През зимния семестър на 2011/
12 г. Институтът по Германистика и нидерландистика във Великотърновския университет ще посрещне и първия „Еразъм“-студент от ТУ Кемниц.
Контактът с д-р Пинейро бе установен през май 2010, когато тя бе
домакин на моя визита по програма „Еразъм“ с цел запознаване на
студентите от специалност Европеистика в ТУ Кемниц със стереотипните
представи за българина – тема, включена в модула „Интеркултурна
комуникация“, заложен в учебния план на Института по Германистика и
Нидерландистика от учебната 2011/12 г.
Д-р Пинейро напусна страната с топли чувства и много приятни
впечатления от своето посещение във ВТУ и от Велико Търново.
Нели Пейчева
277

