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ХРОНИКА

VI международен конгрес на изследователите на руския език
The VI International Congress of Russian Language Researchers
Московският държавен университет „М. В. Ломоносов“ бе домакин на един от най-престижните
научни форуми – Международния конгрес на изследователите на руския език „Русский язык:
исторические судьбы и современность“ (Москва, 20.–23.03.2019 г.). Конгресът бе открит от ректора
на МГУ акад. Виктор А. Садовничий, а приветствие към участниците отправи Н. Пр. извънредният и
пълномощен посланик на Р България в Руската федерация г-н А. Кръстин.
Научната работа започна с пленарно заседание, в което бяха изнесени 7 доклада, сред които „Българската русистика на 21. век – представители, школи, изследователски направления“ от доц. д-р Наталия Няголова, преподавател от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и понастоящем лектор по български
език и култура в МГУ. Тя оцени състоянието на русистиката в България, като направи преглед на
основните лингвистични и литературоведски направления и на приносните публикации. Подчертано бе
мястото на ВТУ като важен за русистиката научен и учебен център.
За четирите работни дни в 24-те секции бяха изслушани и обсъдени 373 доклада с разнообразна
тематика, а в заседанията участваха над 500 учени от Русия и света. В секцията „Особености на поликодовите текстове“ доклад на тема „Невербалното като компонент на вербалното“ представи проф.
д-р Валентина Бонджолова (Великотърновски университет).
Форумът премина на високо научно ниво, със задълбочени теоретични и практически анализи, с
оживени дискусии. Конгресът приключи работата си с приемане на решения, много от които засягат
проблеми, актуални и съществени и за българския език днес. Всички трудове и материали са публикувани
на официалния сайт на конгреса – http://rlc2019.philol.msu.ru
Валентина Бонджолова




25 години Немска библиотека във ВТУ
25 Years German Academic Library at U Veliko Tarnovo
На 16.04.2019 г. деканът на Филологическия факултет – проф. д-р Ценка Иванова, прие г-н
Себастиан Клеве, културното аташе на ФР Германия в София, и го запозна със структурата и дейността
на факултета.
Поводът за посещението на г-н Клеве във ВТУ беше 25-годишнината на Немската библиотека,
чието тържество бе уважено и от г-н Енцио Вецел – директор на Гьоте институт в София, и от г-жа
Ева Цик – съветник по специалността към ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч. В зала „Европа“ досегашната история на библиотеката беше представена от нейната основателка – проф. д.ф.н. Пенка
Ангелова. Зам.-ректорът по международната дейност доц. д-р Димитър Димитров поздрави гостите,
нашите студенти и преподаватели и пожела устойчиво развитие на германистиката във ВТУ. От името
на Германската служба за академичен обмен (ДААД) гост-лекторът към катедра „Германистика и
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