Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

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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