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теми и идеи. Неговият скромен човешки разказ за литературния
живот от 70-те години на ХХ век докосна умовете и сърцата на присъстващите в зала „Конфуций“.
В рамките на конференцията беше представен и новоизлезлият,
съставен от Пл. Дойнов, поетичен сборник „Иван Цанев. Ранни стихотворения (1960–1967)“ с първи варианти на творби на Цанев, непубликувани стихове, откъси от самиздатска книга (1964), както и скици,
рисунки, портрети, правени в периода 1958-1959, когато поетът се
изявява и като художник.
Текстовете от конференцията са публикувани в книга от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“, подготвена от
департамент „Нова българистика“ на Нов български университет.
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13th World Congress of Internationale Vereinigung
für Germanistik (IVG)
Международната асоциация за германистика (IVG) обединява
хиляди езиковеди, литературоведи, театрали, културолози и философи
от цял свят, чиито изследвания и професионална практика са съсредоточени върху немскоезичната култура в Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург и диаспората. С петгодишна периодичност МАГ
провежда своите световни конгреси, като домакин е университетът,
където работи новоизбраният президент на асоциацията. През настоящата година това беше най-добрият китайски университет –
„Тонджи“ в незабравимия Шанхай.
Със своите 10 докладчици в няколко от общо 60-те секции с
над 1200 участници българските германисти показаха забележителна
активност (за сравнение – регистриралите се колеги от САЩ бяха
51). Проф. Н. Бурнева (Велико Търново) изготви концепцията и привлече участниците за секция Д-3, посветена на глобалния проблем
„Учебни програми и професионални квалификации в германистиката
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като университетска специалност в чужбина“, а съпредседателките
проф. А. Хиле (Берлин) и д-р А. Мидеке (Гьотинген) подбраха измежду многото заявили интерес колеги най-стойностните докладчици
от различни културни среди и образователни системи в Австралия и
Азия, Африка и Европа.
Въвеждащите три доклада на Х. Кретценбахер (Мелбърн), Кр.
Фандрих (Лайпциг) и Н. Бурнева (Велико Търново) обсъждаха принципните проблеми в епистемното развитие през последните три десетилетия и произтичащите от тях глобални промени в концепцията за
германистика. Друга група докладчици представиха добри практики
от академичната политика на своите университети и анализираха
критичните моменти в образователния дискурс: Дз. Лее (Малайзия),
Л. Иванова (Велико Търново), Е. Щурм-Тригонакис (Солун), Фр. Т.
Груб (Упсала). Много уместни и интригуващи бяха дидактическите
разработки на конкретни примери от чуждоезиковото обучение по
немски език в специфична културна среда: А. Гуафо (Джанг – Камерун), А. де Берг (Шефилд), И. Самиде (Любляна), М. Цапен-Томсън
(Намибия), О. Дурбаба (Белград), Х. Фати (Кайро). Проблемите на
студентската и преподавателската мобилност бяха коментирани от
Г. Холфтер (Лимерик). Обзорът на институтите по германистика в
света от А. Мидеке (Гьотинген) бе допълнен от концептуалното
заключително изказване на д-р Урзула Пайнтнер (ДААД), завеждаща
отдел „Езикова политика“ в Германската служба за академичен обмен,
която бе присъдила на тази секция своето специално спонсориране.
Основните проблеми, които се очертаха в дискусиите, бяха:
силният спад в интереса към германистичните специалности в развитите страни и същевременният бум в страните от Далечния изток
и Латинска Америка; опасността от контрапродуктивно занижаване
на образователните критерии и произтичащата от това професионална
непригодност на абсолвентите, както и необходимостта от гъвкави
учебни програми, които да заменят фиксираните учебни планове;
неоценимите предимства на академичната мобилност и неотменната
потребност на глобалния трудов пазар от интеркултурно обучени
германисти с практика в чуждоезикова среда.
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