Проглас, кн. 1, 2016

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

(„Slavistika a slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Bulharsku“).
Специално участие в конгреса взе Н. Пр. Маргарита Ганева,
посланик на Република България в Словакия. В приветствието си тя
подчерта голямото значение на съвместната работа на българските
и словашките учени и припомни, че именно постиженията в областта
на лексикографията са повод за това през 2013 г. министърът на
културата на България да връчи отличия на проф. Петер Женюх,
директор на Славистичния институт „Ян Станислав“, и на доц. Мария
Кошкова, автор на многотомния „Българско-словашки речник“. Гжа Ганева изтъкна и многобройните приноси на учените от академиите на науките в двете страни за изследването на кирило-методиевото наследство. 1
В конгреса взеха участие и много чуждестранни учени от
Русия, Чехия, Македония и др. Бяха представени съпоставителни
изследвания, свързани със словашко-славянски и словашконеславянски (латински, немски) езикови и културни взаимоотношения.
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Ôîðóì “Ãðàìàòèêà è ïðàãìàòèêà” (19 íîåìâðè 2015, Ñîôèÿ)
Grammar and Pragmatics Forum (19 November 2015, Sofia)
Организатори на Втория научен форум по българска граматика
бяха Катедрата по съвременен български език при Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на
науките. Свои представители имаха почти всички българистични
звена в страната: Пловдивският и Русенският университети, колеги
1
Във връзка с това на 17 декември 2015 г. в посолството на Република
България в Братислава посланик М. Ганева връчи на проф. Петър Женюх
паметна грамота и благодарствено писмо от името на „Кирило-Методиевския
научен център” към БАН.
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