Това е второто, по-високо правителствено полско отличие, връчено на професора. През 1998 г., по случай 200 годишнината от рождението на Адам Мицкевич, проф. Николай Даскалов бе удостоен с
Ордена за заслуги към полската култура от Министъра на външните
работи на Република Полша Бронислав Геремек. Изкачването по
стълбата на отличията говори още по-ясно за значимостта на заслугите на нашия учител и колега, както и за мястото им в полскобългарския културен контекст.
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Маргрета Григорова

Ìåæäóíàðîäåí èíòåðäèñöèïëèíàðåí ñåìèíàð
“Êîìïàðàòèâèñòèêàòà â åïîõàòà íà ãëîáàëèçàöèÿòà:
ïåðñïåêòèâè è ïðåäèçâèêàòåëñòâà”
(ÂÒÓ, 1415 íîåìâðè 2014 ã.)
Катедра „Англицистика и американистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бе организатор и
домакин на международния интердисцплинарен семинар „Компаративистиката в епохата на глобализацията: перспективи и
предизвикателства“, в който участваха около 40 учени от България,
САЩ, Северна Ирландия, Румъния и Турция.
Развитието на глобална икономика, бурният растеж на информационните технологии, постепенното отваряне на междудържавните граници и засилването на миграционните процеси в световен
мащаб са сред факторите, превърнали компаративистиката от дисциплина с предимно литературоведска насоченост в интер- и трансдисциплинарна област на изследване с важна роля в съвременната
хуманитаристика. Пленарен доклад, обобщаващ развитието на
компаративистиката на Запад и Изток през последните трийсет
години с оглед на перспективите за нейното развитие в глобален
план, изнесе Людмила Костова. Тя разгледа и въпроса за конструирането на сравнения, който е от съществено значение за практиката
на компаративистите.
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Семинарът бе белязан от стремежа да се представят и сравнят
изключително широк диапазон от социално-културни контексти: от
Канада и САЩ през Централна и Източна Европа до Северна Африка.
Анализирани бяха пост- и транснационалните измерения на писането
в епохата на глобализацията, като вниманието се фокусира върху
творчеството на испаноезични писатели от САЩ и писатели мигранти от Източна Европа. Не беше забравен и проблемът за хибридизацията на културата в съвременния свят.
В поднесения с вещина и изключително чувство за хумор
доклад за българските юбилеи на Уилям Шекспир от 1939 до 1964 г.
видният англицист и преводач Александър Шурбанов ни напомни,
че литературната рецепция е една от най-значимите и продуктивни
изследователски области в компаративистиката. На аспект на рецепцията бе посветен и докладът на Татяна Стойчева (СУ), която
говори за приема в Англия на Пенчо Славейковата антология от
български народни песни и пословици „Сянката на Балкана“. Семинарът даде възможност за изява на редица млади учени от ВТУ, като
по този начин доказа актуалността на компаративистичната проблематика за новото поколение хуманитаристи.
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Людмила Костова

Ëåêöèÿ íà ãåðìàíñêèÿ ïîëèòîëîã ïðîô. ä-ð Õîðñò Òåë÷èê
Посолството на Германия в София организира серия от лекции
на политолога проф. д-р Хорст Телчик по случай 25-годишния юбилей от падането на Берлинската стената. На 26.11.2014 г. Телчик беше
гост-лектор във Великотърновския университет и изнесе пред
многобройните преподаватели и студенти на катедрата лекция на
тема „Мирната революция преди 25 години: последствия и перспективи“.
Х. Телчик е познат на немската общественост като един от
най-близките съветници на бившия бундесканцлер Хелмут Кол. През
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