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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,
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Босна и Херцеговина, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва,
Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Узбекистан,
Украйна, Унгария, Хърватска и Чехия.
За периода 2005–2007 г. Немският библиотечен и информационен
център към ВТУ ще получи книги на обща стойност 15 000 евро, главно
научна и художествена литература. Целта на проекта е преди всичко да се
подпомогне и по-нататъшното успешно научно развитие на преподавателския състав на катедра “Германистика и нидерландистика” към
университета, както и да се насърчи разпространението на немския език и
култура. Първата пратка от книги на стойност 5 000 евро беше официално
връчена на Немския център във ВТУ от временно изпълняващия длъжността посланик на Федерална република Германия у нас на среща с
ръководството на университета, колегиума по германистика и студенти.
Тържеството се състоя на Деня на Европа, 9 май 2006 г.
Марин Петков


Австрийска библиотека към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Съюзът на германистите в България, с подкрепата на ASO Sofia (Austrian Science
and Research Liaison Office Sofia), проведоха международна конференция
на тема „Австрийска литература между културите” (30./31.10.2006 г.).
Министерски съветник Лотар Яшке, културният аташе на Р Австрия, и деканът на Филологическия факултет, доц. д-р Багрелия Борисова, приветстваха
участниците. Пленарен доклад изнесе проф. д-р Клаус Цайрингер,
литературен критик и преподавател в университетите в Грац (Австрия) и
Анжер (Франция), член на литературния колегиум към ОRF и куратор към
проекта Liffey на ЕС „Литература в интернет”. Освен гостите от Австрия (Б.
Мюлер-Кампел, Х. Голнер), София (М. Разбойникова-Фратева), Шумен
(А. Димова) и Пловдив (Р. Минкова) интересни доклади представиха и
преподаватели и студенти от ВТУ. За междукултурния аспект на структурнонаративно и жанрово ниво говориха Кл. Цайрингер, П. Ангелова, Б. МюлерКампел и Вл. Сабоурин. На творчеството на отделни австрийски автори се
спряха Р. Иванова, И. Хипфл и В. Вълкова. Представена беше и медиалната
рецепция на австрийската литература в България (Н. Бурнева). За перфектната
организация на конференцията най-голяма заслуга има гост-лекторката от
Австрийската служба за академичен обмен във ВТУ, маг. Ирис Хипфл.
Владимира Вълкова

