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ÕÐÎÍÈÊÀ

Íàöèîíàëíà íàó÷íà êîíôåðeíöèÿ “Ìåäèèòå íà 21 âåê”
(29 îêòîìâðè 2015, Âåëèêî Òúðíîâî)
National Conference on 21st Century Media
(29 October 2015, Veliko Turnovo)
Конференцията бе организирана по инициатива на катедра
„Журналистика и връзки с обществеността“ от Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Посветена на „Медиите:
кризи vs възможности“, тя приобщи изтъкнати учени от ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета
за национално и световно стопанство, Нов български университет,
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Националния съвет за саморегулация.
Научните доклади очертаха водещи тенденции в областта на
медиите, журналистиката, брандинга, рекламата и връзките с обществеността. Изложените изследователски становища откроиха
проблеми и перспективи на общуването в дигиталния свят и провокираха дискусии, в които се включиха и студенти от различни специалности на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“. Участниците в конференцията обсъдиха актуални теми
на българското медийно битие и възможностите за преодоляването
на кризисните фактори в общественото развитие.
Академичният форум се осъществи с медийното партньорство
на специализираните научни издания сп. „Медиите на 21 век“, сп.
„Медии и обществени комуникации“ и сп. „Реторика и комуникации“,
на Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и
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Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при Съюза на българските журналисти.
Предизвикала интерес сред академичната общественост, Националната научна конференция „Медиите на 21 век“ се нарежда
сред форумите, които бележат нови насоки в разностранната научноизследователска дейност на Филологическия факултет при ВТУ
„Св.св. Кирил и Методий”.

v

Христина Христова

*
Âòîðè êîíãðåñ íà ñëîâàøêàòà ñëàâèñòèêà
(4  6 íîåìâðè 2015, Áðàòèñëàâà)

Second Congress on Slovak Slavic Studies
(4  6 November 2015, Bratislava)
Домакини и организатори на конгреса бяха Славистичният институт „Ян Станислав” към Словашката академия на науките и Словашкият комитет на славистите. Тази втора по рода си научна проява
имаше за цел да представи комплексен и интердисциплинарен поглед
върху словашките славистични изследвания – своеобразно продължение на традицията, чието начало бе поставенo на Първия конгрес
на словашката славистика (26 – 28 октомври 2011 г.).
Вторият конгрес имаше три секции: „Славистичният институт
„Ян Станислав“ и неговото двадесетгодишно съществуване”, „Ян
Станислав и словашката славистика“ и „50 години списание Slavica
Slovaca – органът на словашката славистика“. В рамките на втория
тематичен блок, обвързан с изследователската програма на проекта
„Център за върхови постижения СловСлав“ (Centrum excelentnosti
SlovSlav) на Словашката академия на науките, бе представено научното дело на патрона на института Ян Станислав. Доклади изнесоха
словашките българисти Мария Кошкова („Ján Stanislav v kontexte
bulharskej slavistiky“), Мария Добрикова („Ad honorem Ivan Bujukliev.
Vplyv Jána Stanislava a slovenskej slavistiky na život a dielo bulharského
slovakistu“), както и българската словакистка Даниела Константинова
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