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На 31 май и 1 юни 2006 г. в СУ “Св. Климент Охридски” се
проведоха Седмите студентски балканистични четения, организирани
ежегодно от преподавателския екип на катедра “Общо, индоевропейско и
балканско езикознание” в СУ “Св. Климент Охридски”, Образователния
и културен център “Балкани” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, студенти
и докторанти с балканистични интереси от двата университета. Нов момент
през последните две години е превръщането на научната проява в международна. През 2005 г., когато домакин на конференцията беше Великотърновският университет, с доклади се включиха студенти и докторанти от
четири български университета (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, СУ “Св.
Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ЮЗУ “Неофит Рилски”),
както и техни колеги от Чехия, Сърбия, Румъния, Бесарабия.
За втора година докладите очертават широка тематична рамка, която
обхваща миналото, настоящето и бъдещето на Балканите. Задълбоченият
поглед над проблемите на балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация, усетът към тънкостите на балканския художествен превод, доловените тенденции в
литературата на балканските народи, внимателно анализираните балкански
езикови феномени и проблемите на малките езици на Балканите са свидетелство за добрата подготовка и будния ум на младите специалисти. Обсъдени бяха актуални за балканската общност въпроси: дали осъзнаването
на Балканите като особен етнокултурен ареал е в хармония с процесите на
евроинтеграция, или балканизацията е тенденция, която може да се яви в
противовес на обединителните процеси в Европа; каква е истинската роля
на религиите на Балканите – да поддържат една отзвучаваща традиция
или да бъдат фактор за развитие; как балканските езици и литературата,
създадена на тези езици, могат да ни помогнат да достигнем до същността
на балканската духовност, за да си отговорим колко различни и колко близки
сме всъщност ние, хората на Балканите.
Организирането и провеждането на конференцията се извършва с
активното участие на студентите и докторантите балканисти. Това е научна
и образователна инициатива, с която се постигат няколко цели: изгражда
се умение за самостоятелно мислене и за построяване на научна теза; стимулира се стремежът за научна изява; изграждат се навици за работа в
екип; създават се условия за дългосрочен контакт между бъдещите специалисти балканисти; осигурява се приемственост между студенти, докторанти
и преподаватели от специалността.
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Изключително полезни за популяризиране на постигнатото със
студентите и докторантите от двата най-големи български университета в
областта на балканистиката, както и за изграждане на добри контакти с
балканските институции, бяха срещите с представители на гръцкото и
румънското посолство в София.
Анастасия Петрова



Образователният и културен център “Балкани” търси нови
средства за развитие на учебно-преподавателската работа в хармония с
европейската линия за изнасяне на обучението извън аудиторията и привличане на студентите като активни участници в учебния процес и в живота
на обществото. Една от стъпките в тази посока е разработването на няколко
програми за студентска извънаудиторна заетост с научна и образователна
насоченост.
Програма “ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА” предвижда създаване на
студентски екип, който да събира и популяризира информация за образователните системи на балканските и други европейски страни, за европейски образователни програми, полезни за студентите с интереси в областта на балканистиката, за възможна реализация на специалисти по
балканска история и култура и т.н.
Програма “НАУКА” е свързана с потребността от активизиране на
студентския научен живот. Основна задача в нейните рамки е подготовката
и провеждането на ежегодната студентска научна конференция, в която
вече са привлечени и международни участници.
Програма “КУЛТУРА” – за организиране на културния живот в
център “Балкани”: срещи с културни дейци, представители на издателства
на балканска литература, учени, диломати от балканските страни; дискусии
по актуални национални и международни проблеми; честване на
националните празници на балканските народи; организиране на конкурси
на балканска тематика и др.
Програма “БАЛКАНИ” В ИНТЕРНЕТ” предвижда създаване на
екип, който да изработи проект за интернет страница на Образователния и
културен център “Балкани”. На него се възлага отговорната задача да популяризира в интернет разнообразните научни и образователни идеи и

