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

IV Международна конференция на неоелинистите
The 4тн International Conference of Greek Language Researches
Тракийският университет „Демокрит“ в Комотини – Гърция 22 до 24 ноември 2019 г. бе домакин
на един от най-престижните научни форуми – IV Международна конференция на неоелинистите под
надслов „Елинизъм и Балканите – двустранни отношения: език, история, култура, литература (1453 –
2019)“, организиран със специалната подкрепа на катедра „История и етнология“ към Факултета
„Класически и хуманитарни науки“ на ТУ „Демокрит“ и под егидата на Европейската асоциация по
новогръцки изследвания. Конференцията бе открита от ректора на ТУ проф. Александрос Полихронидис.
В конференцията взеха участие над 202 представители на 18 държави: България, Румъния, Турция,
Сърбия, Албания, Полша, Русия, Грузия, Германия, Испания, Италия, Франция, Англия, Швеция,
Швейцария, Австрия, Кипър и Гърция. В 43 секции бяха изслушани и обсъдени 175 доклада с разнообразна тематика, сред които: „Влиянието на новогръцкия език във формирането на националната
идентичност и езиковото самосъзнание на Балканите (Гърция и България) XVIII – XIX в.“ на доц. др Димитриос Румпос (Великотърновски университет), „Хлябът в езика – семантични модели.
Фразеологизми с основен компонент „хляб“ в гръцки и български език“ на гл.ас. д-р Емилия Авгинова
(Великотърновски университет) и „Последици от любовта (Виена 1792). За авторството на творбата.
Социално-политически измерения“ на д-р Е. Курмандзи – понастоящем гост-лектор във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Традиционна част от конференцията е организирането на кръгла маса на
Европейската асоциация на неоелинистите, под ръководството на проф. Сампатакакис, на която бяха
обсъдени дейностите на балканските дружества на неоелинистите. Участниците приеха решения,
засягащи проблеми, актуални за гръцкия език днес.
Научният форум бе закрит на 24 ноември 2019 г. със заключително слово на Председателя на
организационния комитет и ръководител на катедра „История и етнология“– проф. Манолис Варвунис.
Конференцията бе отразена в няколко новинарски рубрики на периодичния печат и в образователния
ефир на регионалната телевизия.
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