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изследователската работа се оценява като принос към френската култура. Той е държавно отличие на
Франция, учредено през 1955 г., и води началото си от почетен знак, създаден с декрет на Наполеон от
1808 г. Първоначално с него се награждават само университетски преподаватели и служители. Покъсно с ордена се награждават и личности с други професии, които имат принос към образователната
система, културата и френския език. Орденът е трети по ранг във Франция след Ордена на Почетния
легион и Националния орден за заслуги. Отличието има три степени: рицар, офицер, командор.
Носители на ордена „Академични палми“ са също доц. д-р Владимир Попов – (ректор на ВТУ
през мандат 1991–1995 г.), проф. д.ф.н. Паисий Христов, доц. д-р Красимир Петров, доц. д-р Иванка
Попова, доц. д-р Дончо Дончев, гл. ас. Георги Попов и гл. ас. Йорданка Крумова от катедра „Романистика“ на Великотърновския университет. Маринела Петрова преподава културна история на френскоезичните страни и преводаческа компетенция в магистърските програми по на Филологическия
факултет по устен аудиовизуален превод. Тя е съотговорник на Франкофонския център за академично
качество към ВТУ в рамките на проекта „План за франкофонска инициатива“ към бюрото за Централна
и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията. През 2017 г. е била стипендиант на
френското правителство по Програма „Мобилност на научни работници“ в Лаборатория по лингвистика
в университет „Париж 13“. Координатор е на договори по програма Еразъм с университети в Белгия,
Франция, Полша и Румъния. Научните £ интереси са в областта на писмения и устен превод, терминологията и сравнителното езикознание. Участва с доклади по теми свързани с фразеологията и франкофонията в България в национални и международни конференции от 2008 г. насам. В периода 2009–
2011 г. и 2013–2015 г. е била координатор по проект за двустранно сътрудничество по Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Френската общност на Кралство
Белгия, както и по Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица със Свободния институт „Мари Апс“ (Висше училище
„Леонардо да Винчи“) в Брюксел и със Свободния университет в Брюксел.
Веска Кирилова





Годишната международната научна конференция „Езици, култури, комуникации“
The Anual International Scientific Conference “Languages, Cultures, Communications”
За четвърта поредна година Филологическият факултет на Великотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий“ бе организатор и домакин на Международната конференция „Езици, култури,
комуникации“ (6-8 юни 2019 г.). Тя заема устойчиво място в научния календар на академичните среди
както в България, така и в чужбина. Доказателство за това са тазгодишните 110 участници от 11
университета и изследователски института в нашата страна и от 12 чуждестранни университета от 8
държави – Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Северна Македония, Казахстан, Украйна, Япония.
И тази година конференцията имаше интердисциплинарен характер и даде възможност на
участниците – преподаватели, изследователи, докторанти и студенти, да представят резултатите от
своите научни разработки в различни области на филологическата наука и близки с нея дисциплини.
Конференцията започна с две юбилейни секции, посветени на значими български учени,
основатели на Филологическия факултет на Великотърновския университет: проф. д-р Иван Гълъбов
(1918–1978), който е международно признат езиковед и автор на множество публикации на археологическа тематика, и проф. Николай Ковачев (1919–2001) – езиковед и основоположник на днешния
„Център по българска ономастика“ към ВТУ като първото специализирано научно средище за архивиране (днес вече и с електронни база данни) и изучаване на именните системи в България. В посветените им секции беше обобщено научното дело и наследство на двамата професори, а техни възпитаници и последователи представиха в докладите си някои съвременни акценти в споменатите области.
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Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Традиционна част от конференцията „Езици, култури, комуникации“ е организирането на кръгла
маса, засягаща актуални научно-обществени проблеми. Тази година нейната тема бе „Филологията –
нови прочити“. Конференцията бе посветена на германистката проф. д-р Людмила Иванова – уважаван
преподавател във Филологическия факултет на ВТУ, езиковед с широк профил и международно
признание. Обсъдени бяха статусът на филологията в съвременното общество, възможности за реализацията на специалистите филолози, както и необходимостта от по-широк и интердисциплинарен поглед
върху филологическото знание.
През втория ден на конференцията протекоха паралелните заседания на секциите „Езици и
култури“, „Литератури и култури“, „Медии и комуникации“, „Преводът между теорията и практиката“
и „Методика на езиковото и литературното обучение“. Докладите бяха в по-голямата си част съпоставителни – с други езици, литератури и култури, което създаде предпоставки за обмен на различни
мнения и дискусии. Важно е да споменем също тазгодишното активно докторантско и студентско
участие. Заявените доклади бяха около 30 и част от тях се обособиха в специализирани секции за
докторанти и студенти. Участниците бяха подбрали интересни теми (преобладаващ определено бе
интересът към медиите – от различни изследователски ракурси) и подходи, което е поредното доказателство за смисъла от включването на разработките на младите колеги в подобни международни
научни прояви.
Конференцията бе отразена в няколко новинарски издания на периодичния печат и в образователния ефир на програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио – в предаването „За
думите“ (11.06.2019 г.). Изнесените доклади от конференцията ще бъдат публикувани в сборника
„STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS TARNOVENSIS” (series annua) // „ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“ (годишна поредица) след анонимно
рецензиране и проверка за автентичност.
Даниела Константинова
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