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От 6 май до 7 октомври Уралският държавен педагогически университет в гр. Екатеринбург с финансовата помощ на Министерството
на образованието и науката на Руската Федерация проведе научната школа
за млади учени “Съвременна политическа лингвистика”.
Проектът е част от федералната целева програма “Научни и научнопедагогически кадри на иновационна Русия” за 2009–2013 г. Цел на тази
програма е създаването на условия за ефективно възпроизводство на научни и научно-педагогически кадри, за утвърждаването на младежта в
сферата на науката, образованието и високите технологии, за запазване
на приемствеността на поколенията в науката.
Заявки за участие в школата подадоха 35 млади учени от различни
руски градове, преди всичко млади преподаватели, защитили кандидатски дисертации или работещи над докторски дисертации в областта
на политическата комуникация, както и аспиранти, готвещи се за защита
на дисертациите си.
Научната школа се проведе на четири етапа. Първият етап (май –
юни 2011 г.) предвижда уточняване на темите и плановете за работа,
определяне на научни консултанти от уралската лингвистична школа.
Вторият етап (27 юни – 2 юли 2011 г.) включва курс лекции и
работа с богатите фондове на научната библиотека на университета и на
електронната библиотека на катедрата по риторика и междукултурна комуникация, която беше домакин на събитието.
Разнообразната тематика на лекциите обхвана различни проблемни зони на политическата лингвистика – “Увод в теорията на политическата комуникация”, “Идеологическият фонд на руския език”, “Феноменът на езиковата игра в политическия дискурс”, “Съпоставителна
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политическа метафорология”, “Съвременни методики за изучаване на
концептите”, “Образната номинация”, “Стратегии и тактики на политическия дискурс”, “Дискурсът на общественото мнение в системата на
политическата комуникация” и т. н. В рамките на този етап на специален
научен семинар участниците представиха и обсъдиха темите на своите
работи. Като важна част от този етап могат да се определят индивидуалните и групови консултации с научните ръководители, водещи специалисти в областта на политическата комуникация.
Третият етап (юли – август 2011 г.) беше посветен на индивидуална изследователска работа по три “домашни”: статия за специален сборник, включващ резултатите от работата на участниците в школата, тезиси
за участие в международната научна конференция ”Съвременна политическа лингвистика”, статия за Международния конкурс за публикации
на млади учени ”Политическа лингвистика”.
Четвъртият заключителен етап (29 септември – 2 октомври 2011 г.)
може да се определи като изпитна сесия, където участниците в школата
представиха отчет за извършената от тях работа по научните проекти и
получиха оценки и препоръки от научните си ръководители.
Голям интерес сред младите учени предизвика обявяването на резултатите от Международния конкурс за научни публикации, проведен
от членовете на редакционната колегия на списание ”Политическа лингвистика”.
Финал на работата на школата стана международната конференция ”Съвременна политическа лингвистика”. В нея взеха участие 128
учени от Русия и чужбина (България, Казахстан, Китай, Молдова, Полша,
Словакия, Украйна, Унгария, Швейцария). Сред тях имаше не само лингвисти, но и политолози, културолози, философи, социолози, специалисти
по връзки с обществеността. Участието на специалисти от различни страни и различни региони на Русия не само стана своеобразно доказателство за актуалността на проблематиката на конференцията, но и
даде възможност за запознаване с различни научни школи, с националното и регионалното своеобразие във възприемането на политическата реалност.
В рамките на пленарните заседания участниците изслушаха няколко доклада. Сред тях бяха докладите на Патрик Серио ”Дискусия за
руския езиков модел на света”, на Ван Личжи ”Русия през погледа на
китайците: анализ на съвременните медии”, на Жужана Сатмари ”Образът на Русия и руския човек в Унгария”, на М. В. Пименова ”Езиковите
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категории и форми в огледалото на политическата лингвистика”, на М.
В. Гаврилова “Концептуалната основа на програмите на руските политически партии в началото на XXI век” и др. И този път не беше нарушена
традицията, станала “запазена марка” на организаторите на конференциите в Уралския държавен педагогически университет – няколко основни доклада на общи пленарни заседания без ограничения за времето
на тяхното представяне и на дискусиите по тях, което даде възможност
за задълбочено обсъждане на представените теми от всички участници
в конференцията.
Изключително полезна за младите учени беше традиционната система за работа в майсторски класове, водени от известни специалисти в
областта на политическата комуникация.
Към традиционните за тези конференции прояви могат да се отнесат и откритите лекции на чуждестранни учени, на които присъстваха
всички желаещи студенти, аспиранти и преподаватели от университета.
Този път те имаха възможност да чуят лекциите на Патрик Серио ”Език
и дискурс: анализ на едно голямо недоразумение” и “Форма и съдържание в дискусиите за “правилния” обект на езикознанието”.
Специално трябва да се отбележи, че заключителната конференция
се проведе в базата за почивка на Уралския държавен педагогически университет, разположена в живописните околности на Екатеринбург, което даде възможност за хармонично съчетаване на “свободното научно и
ненаучно общуване”, за “сплотяването” на колектива от единомишленици,
обединени от общи научни интереси.
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