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ХРОНИКА

VI международен конгрес на изследователите на руския език
The VI International Congress of Russian Language Researchers
Московският държавен университет „М. В. Ломоносов“ бе домакин на един от най-престижните
научни форуми – Международния конгрес на изследователите на руския език „Русский язык:
исторические судьбы и современность“ (Москва, 20.–23.03.2019 г.). Конгресът бе открит от ректора
на МГУ акад. Виктор А. Садовничий, а приветствие към участниците отправи Н. Пр. извънредният и
пълномощен посланик на Р България в Руската федерация г-н А. Кръстин.
Научната работа започна с пленарно заседание, в което бяха изнесени 7 доклада, сред които „Българската русистика на 21. век – представители, школи, изследователски направления“ от доц. д-р Наталия Няголова, преподавател от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и понастоящем лектор по български
език и култура в МГУ. Тя оцени състоянието на русистиката в България, като направи преглед на
основните лингвистични и литературоведски направления и на приносните публикации. Подчертано бе
мястото на ВТУ като важен за русистиката научен и учебен център.
За четирите работни дни в 24-те секции бяха изслушани и обсъдени 373 доклада с разнообразна
тематика, а в заседанията участваха над 500 учени от Русия и света. В секцията „Особености на поликодовите текстове“ доклад на тема „Невербалното като компонент на вербалното“ представи проф.
д-р Валентина Бонджолова (Великотърновски университет).
Форумът премина на високо научно ниво, със задълбочени теоретични и практически анализи, с
оживени дискусии. Конгресът приключи работата си с приемане на решения, много от които засягат
проблеми, актуални и съществени и за българския език днес. Всички трудове и материали са публикувани
на официалния сайт на конгреса – http://rlc2019.philol.msu.ru
Валентина Бонджолова




25 години Немска библиотека във ВТУ
25 Years German Academic Library at U Veliko Tarnovo
На 16.04.2019 г. деканът на Филологическия факултет – проф. д-р Ценка Иванова, прие г-н
Себастиан Клеве, културното аташе на ФР Германия в София, и го запозна със структурата и дейността
на факултета.
Поводът за посещението на г-н Клеве във ВТУ беше 25-годишнината на Немската библиотека,
чието тържество бе уважено и от г-н Енцио Вецел – директор на Гьоте институт в София, и от г-жа
Ева Цик – съветник по специалността към ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч. В зала „Европа“ досегашната история на библиотеката беше представена от нейната основателка – проф. д.ф.н. Пенка
Ангелова. Зам.-ректорът по международната дейност доц. д-р Димитър Димитров поздрави гостите,
нашите студенти и преподаватели и пожела устойчиво развитие на германистиката във ВТУ. От името
на Германската служба за академичен обмен (ДААД) гост-лекторът към катедра „Германистика и
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нидерландистика“, г-н Андреас Четковски, покани присъстващите на чаша вино и непринудени разговори
в Немската библиотека.
Сашка Пенчева




Книга на проф. Антония Велкова-Гайдаржиева и УИ „Св. св. Кирил и Методий“ с
престижна награда
Antoniya Velkova-Gaydardzhieva’s book and St. Cyril and St. Methodius
University Press honoured with a prestigious award
На 1 ноември, в Деня на народните будители, Портал „Култура“ връчи за пета година награди за
принос в областта на литературата и хуманитаристиката.
Годишните награди на Портал „Култура“ са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас“. Те
са разделени в три категории: проза (сборник с разкази, повест, роман), хуманитаристика, както
и специални награди за цялостно творчество или изключителен принос в областта на прозата, поезията,
драматургията и хуманитаристиката. Във всеки раздел се присъждат I и II награда. Отличените
творби са определени от жури в състав: Тони Николов, проф. Калин Янакиев, Теодора Димова, Деян
Енев, проф. Божидар Кунчев.
Журито присъди престижната награда в категорията „Хуманитаристика“ на книгата на проф. др Антония Велкова-Гайдаржиева „Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов“ (УИ
„Св. св. Кирил и Методий“, 2019) „заради умението £ да превърне диалозите си с една от големите
фигури в съвременното българско литературознание в разказ за литературата като преживян опит и
като биография на времето“.
Композирана като Разговори, книгата може да бъде четена като духовна биография, житейска
и професионална равносметка на една от най-средищните фигури в съвременното българско
литературознание и модерна хуманитаристика. Предложените „изповеди“ на критика и историка на
литературата, на поета и прозаика, на афориста и есеиста, на преводача и мемоариста Светлозар Игов
заедно с финалната студия на Антония Велкова-Гайдаржиева конструират плътен философскокритически портрет на съвременния литературовед и хуманитарист.





Отличие за д-р Маринела Петрова
An Insignia of Honour for Dr Marinela Petrova
Н. Пр. г-н Ерик Льобедел, извънреден и пълномощен посланик на Френската република в
Република България, връчи престижното отличие – ордена „Кавалер на академичните палми“ – на гл.
ас. д-р Маринела Петрова, преподавател в катедра „Романистика“, за нейните заслуги за популяризирането на френския език и култура. Отличието се дава по предложение на Министъра на образованието на Република Франция, с декрет на Премиера на Франция от 14 юли 2018 г. за приноса £ в
областта на образованието, за ангажираността £ в преподаването на френския език, както за приноса
£ в международната дейност на университета, в който работи.
Орденът „Академични палми“ на Министерството на националното образование, висшето образование и научните изследвания на Франция е заслужено признание, чрез което преподавателската и
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