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

първи път пред публика свои авторски музикални интерпретации по
стихове на любимия си поет и акомпанира на няколко инструмента –
цигулка, пиано и китара, на рецитаторите – студенти от IV курс на
специалност „Българска филология” във ВТУ. Отец Добромир Димитров, асистент към катедра „Историческо и практическо богословие”
на Православния богословски факултет на ВТУ, изпълни вълнуващото стихотворение „Предсмъртно”.
Водещ на поетичния спектакъл беше преподавателката от
катедра „Българска литература” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
д-р Мая Ангелова. Мартин Лалев, Александър Христов и Михаела
Илиева, студенти от III и IV курс на специалност „Българска филология”, изпълниха избрани стихове от Пеньо Пенев, а мултимедията,
подготвена от студентката по режисура в Med Film School (Лондон)
Богдана Петрова, допринесе за достойното отбелязване на годишнината от рождението на една от най-драматичните фигури в съвременната българска литература.
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Íèäåðëàíäñêè êóëòóðåí öåíòúð
“Ïðîô. ä-ð Áàãðåëèÿ Áîðèñîâà”
Dutch Cultural Centre
“Prof Dr Bagrelia Borissova”
На 23 април 2015 г. с тържествена церемония бе открит Нидерландският културен център при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
който съгласно решение на Академичния съвет на университета бе
назован на покойната проф. д-р Багрелия Борисова.
Проф. Борисова е завършила специалността „Германистика”
с немски, нидерландски и английски език в Университета в Лайпциг,
където се заражда любовта £ към нидерландския език и литература.
След като защитава докторска степен по немска литература, тя се
завръща в България и става преподавател във ВТУ. Нейна е основ477
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ната заслуга за създаването и развитието на нидерландистиката не
само във Велико Търново, но и на национално равнище през 1991 г.
Понастоящем Великотърновският университет продължава да е
единственото висше учебно заведение, което предлага нидерландистика като университетска специалност в „Приложна лингвистика“. За целите на обучението по нидерландски език през 1998 г.
проф. Борисова основава и първия по рода си в България Нидерландски културен център, като с помощта на своите контакти с холандски и белгийски университети и културни организации тя успява
да осигури финансиране за изграждането на нидерландския семинар.
Проф. Багрелия Борисова има изключителни заслуги и за популяризирането на нидерландската култура у нас. В неин превод на
български език са публикувани редица художествени произведения
на холандски и белгийски писатели. Освен това тя е автор и на множество научни статии, монографии и учебници в областта на нидерландския език и литература. Под нейната редакция излизат поредиците „Библиотека Холандия“ и „Библиотека Белгия“ за нидерландскоезична литература. За своите заслуги за популяризирането
на белгийската литература и на нидерландския език в България през
2011 г. проф. Борисова е удостоена с белгийския кралски Орден на
Леополд Втори и почетното звание офицер.
В тържеството по новоименуването на Нидерландския културен център „Проф. д-р Багрелия Борисова“ взеха участие ректорът
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. дпн Пламен Легкоступ, и
посланикът на Кралство Нидерландия у нас, Н. Пр. Том ван Оорсхот,
придружен от съпругата си. Обучението и извънаудиторните културни прояви в центъра се осъществяват от двамата ученици на проф.
Борисова, щатни преподаватели във ВТУ, както и от гост-лекторката
по нидерландски език Марая Дайкстра, която е положила усилия да
научи добре и български.
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