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ÕÐÎÍÈÊÀ

Äåñåòà ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ
“Ïðîáëåìè íà óñòíàòà êîìóíèêàöèÿ”
(Âåëèêî Òúðíîâî, 78 íîåìâðè 2014 ã.)
На 7 и 8 ноември 2014 г. катедрата по съвременен български
език във Великотърновския университет проведе Х. международна
научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. В работата £ взеха участие над седемдесет специалисти от Института по
български език към БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, от
университетите в Благоевград, Шумен, Варна, Русе и Пловдив, както
и колеги от университетите в Германия, Норвегия, Русия, Украйна,
Румъния, Полша, Чехия и Словакия.
Ръководителят на катедрата по съвременен български език –
проф. дфн Стоян Буров, откри конференцията. Приветствия към
участниците и гостите поднесоха Ректорът на университета – проф.
дпн Пламен Легкоступ, заместник-ректорът – проф. д-р Петко Петков, акад. Михаил Виденов, проф. д-р Христина Станева. Представен бе видеоклип „50 години великотърновска българистична лингвистика“. Проф. Стоян Буров връчи юбилейни грамоти на най-активните участници в досегашните десет научни конференции, посветени на разговорната реч и устната комуникация на българския език.
Интерес предизвика и прегледът, направен от докторанта на катедрата – Русин Коцев, за извървения път на изследвачите на устната
комуникация: „От магнетофонните записи и фишовете до електронните корпуси и интернет дискусиите“.
Конференцията започна с изслушването на пленарните доклади: „Лингвистиката и здравият разум“ от проф. Ст. Димитрова, „Акту214

ални задачи пред българските езиковеди“ от акад. М. Виденов, „Езиковите функции оповестяване, апелиране и представяне на непряка
реч в българския език“ от проф. Хелмут Шалер (Германия); „Щафетни въпроси в спонтанната устна реч“ от проф. Ив. Савова; „Прагматични маркери или „паразитни думи“ в официалното общуване
от проф. Й. Тишева.
Докладите на участниците в юбилейната десета научна конференция бяха разпределени в секциите: 1. Устна комуникация и разговорна реч; 2. Социолингвистичен аспект на устната комуникация; 3. Устна публична реч; 4. Лингвокултурология. Корпуси
на устна реч. Авторите представиха актуални и интригуващи теми:
устната комуникация в масмедиите, политическият жаргон, граници
между писмена и устна комуникация в интернет пространството,
интернет общуването и речевата култура на младите, проблеми на
ударението, паралингвистика и устна комуникация, устна
комуникация между лекар и пациент, между възрастен и дете в
ромското семейство и др. В края на конференцията колеги от Софийския и Великотърновския университет запознаха аудиторията с
резултатите от своята работа върху изграждането на корпуси на устната реч: „Български национален корпус“ и „Банка с аудио- и видеоматериали“.
При закриването на научния форум всички участници изразиха
задоволството си от тематичното разнообразие и задълбоченото анализиране и дискутиране на проблемите на устната комуникация в
българския език, както и от добрата организация, осъществена от
домакините.
Анелия Петкова
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