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ÕÐÎÍÈÊÀ

Äåñåò ãîäèíè Öåíòúð çà ãðúöêè åçèê è êóëòóðà
On the Tenth Anniversary of the Greek Language and Culture Centre

На 8 април 2016 г. тържествено беше отбелязанa 10-годишнината от създаването на БИЦ „Гръцки език и култура“ към Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Центърът е
открит на 23 март 2006 г. Създаването му е подпомогнато от голямо
дарение, направено от Министерството на националната просвета и
вероизповеданията на Република Гърция, както и от множество частни и държавни гръцки фирми и учреждения. Благодарение на това
се осъществява пълното му обзавеждане, което дори и днес – 10 години по-късно – си остава едно от най-модерните в целия университет.
По повод на юбилея във ВТУ се проведе кръгла маса на тема
Културата – ключ към знанието, в която взеха участие видни неоелинисти от водещите образователни и научни центрове в България,
Гърция и Румъния. Заместник-ректорът по международната дейност
на ВТУ доц. д-р Димитър Димитров приветства участниците във
форума. Тържествено слово бе изнесено от заместник-декана на
Филологическия факултет на ВТУ доц. д-р Владимир Владов, който
поздрави всички преподаватели, студенти и служители, допринесли
за създаването и развитието на Центъра. Той подчертава още, че
Великотърновският университет е първото висше учебно заведение
в България, в което още преди 25 години е започнало изучаването на
новогръцки език.
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Специален гост на събитието беше посланикът на Република
Гърция Негово Превъзходителство г-н Димостенис Стоидис, който
поднесе своите поздравления и благопожелания по случай 10-годишнината на Центъра и с интерес изслуша докладите на участниците. Директорът на БИЦ „Гръцки език и култура“ доц. д-р Димитриос Румпос представи в кратка мултимедийна презентация дейността на Гръцкия център, като показа пред многобройната аудитория най-значимите събития, които са се провеждали през последното десетилетие – конкурси за есета, за фотографии, за детски
рисунки, свързани с Гърция; киновечери, посветени на гръцкото кино;
тържества за отбелязване на гръцките национални празници; коледни
и новогодишни тържества; изложби на известни фотографи; чествания на изтъкнати гръцки и кипърски писатели и поети. Доц. д-р Д.
Румпос не пропусна да изкаже признателност към всички, които през
годините са помагали и продължават да работят дейно за развитието
на Центъра.
Всички доклади бяха представени на гръцки език. Във форума
взе участие и доайенът на неоелинистиката в България проф. д-р
Стойна Пороманска. Тя има много голям принос за нашия университет, защото полага основите на изучаването на новогръцки език
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1991 г. Нейният доклад бе
на тема Език, култура и мисленето на човека. Доц. д-р Тудор Дину
от Букурещкия университет изнесе доклад, озаглавен Мястото и
ролята на преподаването на култура във филологическите факултети в Румъния: минало, настояще и бъдещи перспективи.
В кръглата маса взе участие и доц. д-р Юра Константинова от Института за балканистика с Център по тракология към БАН. Тя изнесе
доклад на тема Гръцката култура като инструмент за образоване на българския народ. Д-р Тодор Енчев от ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ представи доклад на тема Православната култура и
Homo Balcanicus: знанията ни за другите. Д-р Николаос Мердзимекис от Министерството на културата, образованието и религията
на Република Гърция участва във форума с изследване на тема Епиграфските паметници на Света гора като извор на знание и памет (Примери от Зографския манастир). Интерес предизвика и
докладът на гл. ас. Величка Симонова-Гроздева от Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ на тема Изживявайки гръц546

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

ката култура на сцената – образователни приложения на театъра в преподаването на гръцкия като чужд език в Пловдивския
университет. Ас. Емилия Авгинова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ представи доклад на тема Семантични модели при възприемането на значението на хляба в български, гръцки и руски език.
В рамките на тържественото отбелязване на юбилея на БИЦ
„Гръцки език и култура“ на 8 април 2016 г. във фоайето на Ректората
беше официално открита изложбата „От Алфа до Омега“, която е
дело на Музея на фотографията в Солун (Гърция). Изложбата представя 24 фотографии, посветени на двадесет и четирите букви от
гръцката азбука, с които започват 24 гръцки думи, описващи найдобре гръцкия дух, култура, история и език.
Кръглата маса, активното участие в мероприятието на изтъкнати неоелинисти с разнообразни и увлекателни доклади, а също и
огромното внимание, което предизвика събитието у всички студенти,
изучаващи новогръцки език, са доказателство за нестихващия интерес към Гърция. БИЦ „Гръцки език и култура“ е един съвременен
и постоянно развиващ се образователен център, който предлага отлични условия за изучаването на езика, историята, културата и религията на Гърция, като представя богат библиотечен фонд и модерни
условия за тази цел. Именно затова той заема важно място във Филологическия факултет и в университета ни.
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Цветана Манджукова, Велин Петров

ÕIII ìåæäóíàðîäíè ñëàâèñòè÷íè ÷åòåíèÿ
“Ìóëòèêóëòóðàëèçúì è ìíîãîåçè÷èå” (21  23 àïðèë 2016, Ñîôèÿ)
13th International Slavic Studies Conference “Multiculturalism and
Multilingualism” (April 21  23th 2016, Sofia)
За тринадесети пореден път Софийският университет „Св.
Климент Охридски“ и неговият Факултет по славянски филологии
бяха домакини на международните славистични четения, които се
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