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ХРОНИКА

Международна конференция „Актуални теоретико-методологически проблеми
на изучаването и преподаването на славянски езици, литератури и култури“
Като продължение на майските празници на Филологическия факултет във Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ на 27 – 28 юни 2019 г. се проведе международна конференция
на тема „Актуални теоретико-методологически проблеми на изучаването и преподаването на славянски
езици, литератури и култури II“. Това е втората научна среща на славистичната общност, която е
инициирана от Международния комитет на славистите и Комисията за преподаване на славянските
езици и литератури. Първото такова събитие беше в рамките на Шестнадесетия международен конгрес
на славистите в Белград през 2018 г., а следващото е планирано в Скопие през 2020 г. Целта на тези
славистични форуми е да се поставят и търсят пътища за разрешаване на проблемите, пред които се
изправя съвременната славистика в областта на различните видове модернизация и дигитализацията
на славистичната наука, съпоставителното изследване на взаимните връзки между славянските езици,
литератури и култури, стратегиите за оцеляване и развитие на славянските езици и литератури в
национална и чуждоезикова академична среда.
Участниците от България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Полша и Русия
представиха във Велико Търново своите научни изложения и дебатираха върху проблемите на
южнославянските езикови стандарти, генеалогичната и социолингвистичната подялба на южнославянските езици, южната славистика в концепцията на балканистиката, мястото на славянските
езици и литератури в новата образователна стратегия, методиката на съставяне на учебна литература
и преподаване на славянски езици в родствена езикова среда, изкуството (кино, театър) като част от
образователната програма по славянски езици и литератури, типологизацията на славянските литератури,
преводната рецепция и издателските подходи и начини за представяне на славянските литератури
като част от европейската и световната литература.
Тези ежегодни международни славистични срещи с разглежданата проблематика са важна част
от академичния живот в славянския свят и оставят своята трайна следа с отпечатаните задълбочени
научни изследвания в тематични сборници.
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