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На 6 март 2012 г. във Великотърновския университет и в Башкирския държавен университет (гр. Уфа) се проведе Международната интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в
съвременния свят”, посветена на 10-годишнината от подписването
на договора за сътрудничество между двата университета. Идеята
за организирането на тази конференция принадлежи на Башкирския
държавен университет (БашГУ), по-специално на катедрите по общо
и сравнително-историческо езикознание от Филологическия факултет
и по нова и най-нова история от Историческия факултет. За първи
път ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е съорганизатор на научен форум, проведен по електронен път. Откриването на интернет конференцията започна с приветствията на официалните гости и на организаторите от двата университета. Приветствия изнесоха заместник-ректорът по учебната дейност и акредитацията на ВТУ доц. д-р П.
Петков, заместник-ректорът по учебната дейност на БашГУ проф.
В. П. Захаров, деканът на Филологическия факултет на ВТУ доц. д-р
Хр. Бонджолов, деканът на Историческия факултет на ВТУ доц. д-р А.
Андреев, деканът на Историческия факултет на БашГУ доц. к.и.н.
Р. К. Хабибуллин. Благодарности към участниците от двата универ211

ситета и пожелания за други бъдещи съвместни научни форуми
изразиха ръководителят на катедра “Съвременен български език”
на ВТУ проф. дфн Ст. Буров и ръководителят на катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание на БашГУ проф. дфн Л. А. Калимуллина. Като организатори те представиха участниците в конференцията.
Проблематиката, засегната в рамките на конференцията, беше
обширна, затова докладите се систематизираха в следните секции:
1. секция. Славянските народи: история и съвременност;
3. секция. Славянските езици: система и функциониране;
4. секция. Универсалии в областта на славянските езици;
5. секция. Проблеми на изучаването на славянските езици в
лингвокултурен аспект;
6. секция. Динамика на славянските езикови картини на света;
7. секция. Славянските езици и култури в условия на глобализация;
8. секция. Славянският текст: литературоведски аспекти.
В конференцията взеха участие 18 колеги от Историческия и
Филологическия факултет на ВТУ и 65 колеги от БашГУ. Докладите
на участниците бяха качени един месец по-рано на интернет страниците на двата университета. Форумът доби по-голяма представителност, защото научните разработки бяха достъпни не само за
участниците в проявата, а и за по-широка научна аудитория. Заявки
за участие се получиха и от колеги от други славянски и неславянски
страни (Полша, Украйна, Китай, Латвия и др), чиито доклади бяха
оповестени на интернет страницата на Башкирския университет.
Темата на конференцията обедини усилията както на историци,
така и на специалисти по лингвистика, литература и култура. В
научната интернет конференция взеха участие представители на
няколко катедри от Филологическия факултет на ВТУ: от катедра
„Съвременен български език” – проф. Ст. Буров, проф. Антон Гецов,
доц. Любка Стоичкова, д-р Верка Сашева, докт. Велин Петров; от
катедра „Русистика” – доц. Влaдимир Хънтов; от катедра „Обща лингвистика и старобългаристика” – проф. Живка Колева-Златева – ръководител на катедрата; от катедра „Славистика” – доц. Ценка Иванова – ръководител на катедрата; от катедра „Германистика и нидерландистика” – доц. Людмила Иванова; от катедра „Англицистика и
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американистика” – д-р Боряна Братанова; от Научноизследователския център „Търновска книжовна школа” – проф. Димитър Кенанов –
директор на центъра, и д-р Невена Гавазова. Сред участниците е
необходимо да споменем и изтъкнати наши учени от Историческия
факултет като доц. Андрей Андреев, проф. Христо Глушков, проф.
Милко Палангурски, доц. Валентин Спиридонов и др.
Специално внимание трябва да обърнем на факта, че немалка
част от докладите бяха посветени на българо-руското взаимодействие. Докладът „Современные русские и болгарские лексемы с
праболгарским корнем шар-” на доц. Вл. Хънтов е свързан с прабългарското лексикално влияние в руски и български. Тази проблематика вълнува както нас, така и колегите от БашГУ. Не е случайно,
че участници и от двата университета разглеждат еднакви или
близки теми. Така например В. Петров от ВТУ и Е. А. Лаптев от
БашГУ проявяват интерес към личността и делото на Найден Геров. Лексиката в българския и руския език е обект на изследване от
голям брой руски студенти, взели участие в конференцията – Л. Ф.
Акбашева „Русские и болгарские имена славянского происхождения”,
Е. С. Войнич „Лексика запаха в русской и болгарском языках”, А.
Ф. Ишмаева „Обозначения черт внешности человека в русском и
болгарском языках”, О. Ю. Соклакова „Лексические единицы со
значением вкуса в русском и болгарском языках”.
С тази научна проява не само се отбеляза 10-годишнината от
българо-руското сътрудничество, но се установиха и нови междукултурни връзки с други славянски и неславянски народи. Възможността
да се реализира подобна интернет конференция, показва, че за езика
граници няма. Хубаво би било подобни научни форуми да станат
традиция, която да поддържа установените връзки между Великотърновския и Башкирския държавен университет и която да
способства за утвърждаването на двата университета като водещи
международни културни центрове.
Верка Сашева
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