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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
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постижения на студентите и преподавателите в специалността
“Балканистика”; да увеличи възможностите за контакт с други академични
и младежки общности; да създаде възможност за развитие на нови форми
за работа по актуални научни, образователни и културни проекти в
международни екипи.
Програма “СТУДЕНТСКИ КУЛТУРЕН БЮЛЕТИН “БАЛКАНИ” се предлага на студенти със задълбочени интереси в областта на
балканската история, бит и култура, които да създадат проект за бюлетин
на център “Балкани”.
Програма “БАЛКАНИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ” предвижда изработване на система за проследяване на професионалната реализация на
завършилите студенти. Това ще позволи да се достигне до оценка на
качеството и практическата полза от обучението по специалността “Балканистика” във Великотърновския университет. Събраната информация
ще се използва за усъвършенстване на учебния план на специалността и
за насочване на вниманието към новите потребности на времето, за откриване на нови и по-ефективни форми на работа със студентите.
Работата по тези програми предоставя възможност за самоусъвършенстване, постигане на високо ниво на информираност, участие в
организиран студентски живот, интересни и полезни контакти, научна и
културна изява.
Анастасия Петрова


Единствен измежду българските кандидати Немският библиотечен
и информационен център към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново ще бъде финансиран в рамките на проекта “Хора и книги”.
Това е една инициатива на Министерството на външните работи на
Федерална република Германия и института “Гьоте”, осъществявана
съвместно с Немското изследователско дружество (Deutsche Forschungsgemeinschaft) и фондациите “Фриц Ебелин и Герда Буцериус”. Над 100
библиотеки от 27 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия
кандидатстваха за финансовата помощ на обща стойност 500 000 евро за
закупуване на книги, списания и електронни медии. Избрани са 30 от найзначимите немскоезични библиотеки от Албания, Азърбайджан, Беларус,

