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Програма 

 

11 май 2018 г., НДК – клуб „Перото“  

12.30-13.00 Регистрация на участниците 

13.00-13.30 Откриване 

13.30-15.15 Модератор: Лора ТАСЕВА    

Георги ВАЙСИЛОВ (Софийски университет): Подкрепата за научни изследвания в България 

Роланд МАРТИ (Университет на Саарланд, Саарбрюкен): Позицията на българистиката и 

българския език в славистиката 

Игор КАЛИГАНОВ (Институт по славянознание, Москва): Съвременната българистика: опит за 

диагнозата ѝ 

Румяна КОНЕВА (Дом „Витгенщайн“, Виена): Българистиката, научната и културната дипломация 

Наталия МИХАЛЕВСКА, (МОН, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и 

училищна мрежа“); Владима НАТОВА (МОН, главен експерт в дирекция „Образование на 

българите зад граница и училищна мрежа“) 

Дискусия 

15.15-15.30  Кафе пауза 

 

15.30-17.30  Модератор: Марияна ЦИБРАНСКА  

Йоана СПАСОВА-ДИКОВА (ИИИзк – БАН): За ползата от хуманитаристиката 

Кристиан ФОС (Хумболтов университет, Берлин): How to identify unique selling points of Bulgarian 

Studies? 

Раймонд ДЕТРЕЗ (Университет в Гент): Българистиката: от славистика към балканистика – пътят за 

спасяване? 

Лора ТАСЕВА (ИБЦТ – БАН): Наукометрия и българистика  

Благовест НЯГУЛОВ (ИИстИ – БАН): История без граници? Някои наблюдения върху 

историческата българистика в чужбина. 

Димитър ПЕЕВ (Хумболтов университет, Берлин): Българистиката в рамките на обединена Европа 

– проблеми и перспективи  

Дискусия 

18.30 Откриване на изложба „Многолетна мъдрост: българистиката в Европа“, Градинката пред 

„Кристал“ 

 

12 май 2018 г., НДК  – клуб „Перото“  

9.30-11.00 Модератор: Благовест НЯГУЛОВ 

Галя ВЪЛЧИНОВА (Университет „Жан Жорес“, Тулуза): Каква българистика през 21-ви век във 

Франция? 



Хана ГЛАДКОВА (Карлов университет, Прага): Пражката българистика на прага на второто си 

столетие 

Иван ПЕТРОВ (Университет в Лодз): Българистиката в Полша днес 

Елена ИВАНОВА (Санкт-Петербургски държавен университет): Българският език  в  руската 

лингвистика от XXI век: типологически и синтактични изследвания 

Елена УЗЕНЬОВА (Институт по славянознание, Москва): Българистиката в Русия: академична наука 

и университетско образование 

Николай ЧЕРВЕНКОВ (Кишинев): Съвременната българистика в Република Молдова 

Дискусия 

 

11.00-11.15  Кафе пауза 

11.15-13.00 Модератор: Иванка ГЕРГОВА 

Олена ЧМИР (Университет „Тарас Шевченко“, Киев): Традиции, съвременност, бъдеще на 

българистиката в Украйна 

Григор ГРИГОРОВ (Югозападен университет, Благоевград): Българистиката и образът на България в 

Беларус 

Таня ЛАЛЕВА (Университет Комплутенсе, Мадрид): Обучението по български език и литература на 

университетско ниво в Мадрид 

Даниела АСЕНОВА (Университет в Упсала): „Виртуалната класна стая“ – повод за носталгия или 

възможност за развитие? / Българистиката в Упсала 

Евелина МИНЕВА (Атински университет): Славистиката и перспективите за научни изследвания в 

областта на българистиката в Атина 

Стефания ФИЛИПОВА-МЕРДЗИМЕКИ (Солунски университет „Македония“): Обучението по 

български език като чужд в Солунския университет „Македония“ – статус, проблеми, 

предизвикателства 

Миглена ДИКОВА-МИЛАНОВА (Университет в Гент): Преподаване на български език в университет 

и връзката между езика и неговия контекст 

Дискусия 

 

13.00-14.00 обяд 

14.00–15.30 Модератор: Анисава МИЛТЕНОВА 

Станислав СТАНИЛОВ и Андрей АЛАДЖОВ (НАИМ – БАН): Преславското съкровище. История, 

археология и значение 

Юрген ФУКСБАУЕР (Виенски университет): Bulgarian and Beyond: An Interdisciplinary Approach to 

the Lives of Petka Tărnovska 

Петра СТАНКОВСКА (Университет в Любляна): Избранные лексемы из Kниги Иова в хорвато-

глаголических бревиариях, паримейниках и четьем переводе 

Сергеюс ТЕМЧИНАС (Институт за литовски език, Вилнюс): Новый жанр для нового языка у болгар, 

украинцев и белоруссов: Дамаскин и Учительное евангелие (XVI-XIX вв.) 

Ахим РАБУС (Фрайбургски университет): Usability or functionality? Approaches to Church Slavonic 

morphological annotation 

Андриана СПАСОВА (ИЛ – БАН): Византийското съчинение „Животът на Езоп“ от Максимус 

Планудис – въпросът за езика и авторството 

Дискусия 

 

15.30-15.45  Kафе пауза 

15.45-17.30 Модератор: Ана ЛУЛЕВА  



Дмитро МИКОЛЕНКО (Център по българистика, Харков): Трансформация образа Стефана 

Стамболова как государственного деятеля в современной российской и украинской 

историографии 

Надя МИСКИВ (Национален университет „Иван Франко“, Лвов): Предизвикателствата на превода 

от български на украински  

Георги НАКОВ (Център по българистика, Тимишоара): Мястото на историческата диаспора в 

съвременната българистика 

Драган ПЕРОВИЧ (Никшич): Българо-черногорските културни и други връзки в миналото, като 

основа за бъдещо културно-образователно сътрудничество 

Елена КРЕЙЧОВА (Университет в Бърно): Специфики при преподаването на български език на 

славяни  

Андрей БОЯЖДИЕВ, Атанас ГЕОРГИЕВ (Софийски университет): Представяне на дигиталния 

справочник „Чуждестранна българистика“ 

Дискусия 

Закриване на кръглата маса 

 

 

 

Дискутанти: проф. Хайнц Миклас, проф. Боян Вълчев, проф. Любка Липчева, доц. Нина Гагова, 

доц. Мариета Гиргинова и др. 


