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ПАИСИЕВИТЕ ЧЕТЕНИЯ 2011 – В СВЕТЛИНАТА НА
ГОЛЕМИЯ ЮБИЛЕЙ
«220 учени от 16 държави на „Паисиевите четения“ на ПУ» – под това
заглавие повече от 40 български издания отразиха провеждането на юбилейната конференция, организирана от Филологическия факултет и посветена на 50-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Не само разнообразието от ракурси към поставения като акцент
половинвековен живот на университета, но и личното съпричастие към
институцията Пловдивски университет стана причина за големия интерес
на изследователи от водещи чуждестранни и български висши училища и
научни институти към научното събитие.
Провеждането на научната конференция бе съпроводено от редица празнични събития, свързани с половинвековния юбилей на Пловдивския университет, едно от които беше представянето на резултатите от Паисиеви
четения 2010. Двата сборника с внушителния брой доклади (120) показват, че ежегодните пловдивски конференции се радват на голям интерес от
страна на участници от България и чужбина, а Филологическият факултет
се утвърждава като значим научноизследователски център, заел достойно
място не само на картата на България, но и като партньор на редица европейски университети.
Съдържанието на отпечатаните сборници показа разнообразие както
на научните области и направления, така и в тематиката на публикациите, които обхващат широк диапазон от проблеми на българистиката, славистиката, балканистиката, русистиката, западноевропейски езици и литератури, съпоставителни изследвания, превод, методика на обучението на
роден и чужд език, интеркултурна комуникация, езикът на медиите и т.н.
На страниците на издадените трудове бяха поместени и докладите от ХІ
българо-полски колоквиум и статиите, посветени на 150-годишнината на
българската белетристика. Представените от редколегията Научни трудове
на Филологическия факултет в самото начало на Юбилейната конференция
събудиха интереса на участниците и ги вдъхновиха за предстоящите дискусии. Недовършеният диалог продължи и в Паисиевите четения 2011 година
– в търсенето на нови неизследвани полета, на нови идеи, в доказването на
смели хипотези и най-вече на научни истини.
Езиковата динамика в условията на глобализация, съдбата на хуманитарното знание, реалностите и тенденциите в преподаването на български
език, както и актуалните подходи и информационни технологии в образователен процес бяха само малка част от предизвикателствата пред участниците в юбилейната конференция „Паисиеви четения 2011“. На 3 и 4 ноември
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си дадоха среща над 200 учени филолози, които превърнаха аудиториите,
семинарните зали, читалнята на библиотеката в Пловдивския университет,
както и Балабановата къща в Стария град в истинско средище на хуманитарното знание. Към традиционното пловдивско присъствие в отделните
секции със свои изследвания се присъединиха и чуждестранни участници
от висши училища и институти от Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина,
Турция, Чехия, Полша, Казахстан, Украйна, Русия, САЩ, Унгария, Франция, Гърция, Германия, Италия. Българските учени гости на конференцията представят 13 университета, 3 института на БАН и 7 гимназии, съответно от градовете Пловдив, София, Велико Търново, Бургас, Русе, Шумен,
Благоевград, Варна, Стара Загора, Пазарджик, Сливен.
Работата на конференцията бе организирана в няколко тематично обособени секции: «Светлини, сенки, движения на идеи – литературното пространство», «Езиковата динамика в условията на глобализация», «Актуални езикови тенденции. Норми и кодификация», «Езикът – (не)остаряващата вселена», «Науките за езика и тяхното място в съвременния свят»,
«Съдбата на хуманитарното знание», «Преводни проекции на българската
литература», «Памет и безпаметност», «Творчеството на Ф. М. Достоевски – интерпретативни стратегии», «Политика и литературна реципция». В
представените доклади се интерпретираха – през призмата на синхронията
и диахронията – както строго теоретични проблеми от областта на езикознанието и литературознанието, така и актуални за съвременния контекст
теми като езика на политиците и журналистите, спецификата на коментарите в социалните мрежи, отношенията между политика и литература и др. В
рамките на „Паисиевите четения“ се проведе и научен симпозиум на тема
«Образованието по български език и по българска литература – прагове,
сривове, алтернативи», в който обект на дискусии бяха новите предизвикателства пред учителя по български език и литература и актуалните подходи
и информационни технологии в образователния процес.
„Паисиеви четения 2011“ ще остане в академичната история на университета не само като юбилейно събитие, но и като форум, в който се включиха с интересни и задълбочени изследвания много млади специалисти –
асистенти и докторанти. За някои от тях това участие бе дебютно. Ето какво
споделиха две от участничките:
„Бих искала да изкажа възхищението си от колегите, които са взели
участие в организацията на цялата поредица от събития, съпътстващи
юбилея на нашата Алма Матер, защото всички празненства и церемонии бяха изключително тържествени и същевременно неформални. Всички
прояви, в които участвах, ми дадоха възможност да почувствам атмосферата на празника и да се потопя в нея“ (Галина Димитрова, докторант
по детска литература);
„Вълнуващо е да присъстваш на честването на половинвековен юбилей. А когато този юбилей е на институцията, показала ти светлия път
на духовното извисяване, преживяването несъмнено остава незабравимо.
Тези мисли ме съпътстваха по време на заседанията, докато наблюдавах
моите учители. Радвах се, че ги виждам в светлина, различна от тази
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на аудиторните занятия, в светлината на стремежа към познанието,
на търсенето и откриването на истината. За мен Паисиевите четения
послужиха не само като трибуна за представяне на научна разработка.
Тържествените ноемврийски дни ми разкриха нови изследователски хоризонти и за пореден път се уверих, че словото заслужава да му отдадем
цялата си творческа енергия – точно както е сторил патронът на университета Паисий Хилендарски по пътя към духовното пробуждане на България“ (Десислава Димитрова, докторант по морфология на съвременния
български език).
Ритуалната част от юбилейните тържества се свърза и с други интересни събития – церемонията по присъждане на званието „доктор хонорис кауза“ на проф. Манфред Трумер, ст. н. с. II ст. дфн Радосвет Коларов,
проф. Руслан Митков; театралната постановка Изкуството на комедията
от Едуардо де Филипо с участието на абсолвенти от специалността Актьорство за драматичен театър“, шествието до църквата „Света Марина“, тържественото събрание по повод 50-годишнината и др. Вечерта на 3 ноември
в емблематичната за пловдивската филология 10. аудитория бе проведено
и тържество, посветено на юбилея на големия български учен проф. дфн
Диана Иванова. Залата се оказа тясна, за да побере всички приятели на
юбилярката, пожелали да изразят своята съпричастност към нейния личен
празник. Скъп дар за проф. Иванова бе сборникът Следите на словото,
съставен специално за повода и включващ изследванията на редица български и чуждестранни учени.
Диана Иванова, Красимира Чакърова, Елена Гетова

