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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1972 година Х. Кол, тогава още министър-председател на провинция
Райнланд-Пфалц, го взима при себе си в правителството в Майнц.
През 1983 г. Телчик е издигнат за заместник-ръководител на федералното правителство и значително допринася за вътрешно немските
преговори по време на прехода и за Обединението на Германия. Като
свидетел на това време той говори пред студенти и преподаватели
на ВТУ за скритите причини за обединението на Германия и завладяващи моменти от най-новата история на страната. Наскоро вече
71-годишният професор се изказа критично относно разкритията,
които засягаха личния живот на Хелмут Кол и станаха тема на обществен дебат чрез публикуваната автобиография на сина му Валтер
Кол. Освен това Телчик многократно критикува поведението на федералното правителство в украинската криза и упреква бундесканцлера Меркел в безплановост и агресия в отношенията с Русия. Заедно с други високопоставени политици той призовава за диалог с
Русия, като предупреждава, че напредъкът в отношенията между
двете страни от Студената война насам е застрашен. Темата за отношенията между Германия и Русия беше повод за критични коментари от страна на публиката и лекцията приключи с оживена дискусия.
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Ане Щурм
Превод от немски: Симеон Ганев

Äåñåò ãîäèíè Ðóñêè öåíòúð âúâ ÂÒÓ
На 2 декември 2014 г. тържествено беше отбелязан юбилеят
на Руския културно-информационен център във Великотърновския
университет, който вече 10 години е любимо място на всички, които
обичат и ценят руския език, руската литература и култура. Юбилеят
събра много студенти, преподаватели и гости, които още при влизането си в просторното фоайе имаха възможност да видят фотоизложбата, показваща интересни моменти от живота на Центъра.
В краткото си слово проф. Лиляна Цонева, ръководител на Центъра, припомни, че той е открит на 17 ноември 2004 г., а през 2006 г.,
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