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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

