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РУСКИЯТ ЛОГОС В ШАНХАЙ
От 10 до 15 май 2011 година в китайския мегаполис Шанхай се състоя
най-големият научен форум на световната русистика за последните четири
години – ХІІ Конгрес на Международната асоциация на преподавателите
по руски език и литература (МАПРЯЛ) на тема Русский язык и литература во времени и пространстве. Конгресът бе организиран от МАПРЯЛ,
Китайската асоциация на преподавателите по руски език и литература и
Шанхайския университет по чужди езици. Взеха участие над 1000 делегати от 48 държави в географското пространство от Япония до Перу. Бяха
проведени 35 заседания, където се представиха стотици научни доклади
и съобщения в следните 15 направления: Държавната езикова политика:
ролята и мястото на руския език в държавата и в междудържавното общуване; Руският свят: руският манталитет и руската култура в условията на
съвременната глобализация; Новото в системно-структурното описание на
съвременния руски език; Руският език: диахрония и динамика на езиковите

Представителите на пловдивската русистика – доц. д-р Надя Чернева и
доц. д-р Николай Нейчев, заедно с други участници в конгреса
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процеси; Език. Съзнание. Култура; Съвременният руски език в огледалото на едноезичните и двуезичните речници; Руският език: комуникативно-прагматични аспекти на изследване; Руският език в междукултурната
комуникация от началото на ХХІ век; Съпоставително изучаване на руския
и другите езици: лингвистични и методически аспекти; Описанието на
руския език за учебни цели; Историята на преподаването на руския език
като чуждестранен и новото в методиката за преподаване на РКИ; Преводът като средство за междукултурното разбиране, предмет на изучаване и
обучение; Руската литература в световния литературен процес: история и
съвременност; Методиката на преподаването на руската литература; Изучаване и преподаване на руската култура.
Ежедневните напрегнати научни заседания (за много от които времето
бе крайно ограничено) завършваха с интересно подбрана от организаторите културна програма. Проблемите на русистиката впоследствие бяха оживено обсъдени на пет кръгли маси, обхващащи основните научни направления. В заключителния отчетен доклад за работата на ХІІ конгрес, изнесен
от президента на МАПРЯЛ Людмила Алексеевна Вербицкая, се отбеляза,
че конгресът е обсъдил най-важните въпроси по теорията и практиката
на функционирането и преподаването на руския език, литература и култура, а националният състав и равнището на докладите и съобщенията
свидетелстват за това, че русистиката заема достойно място в световната филология.
Единодушно бе прието решението следващият ХІІІ Конгрес на МАПРЯЛ
да се проведе в Испания.
Николай Нейчев

