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петдесет и трети летен семинар 

по Български език и култура за чуждестранни 

Българисти и слависти

От създаването си през 1963 година Летният семинар по български език 
и култура за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ ежегодно кани студенти и докторанти, желаещи по-
добре да усвоят езика, да задълбочат своите познания за страната ни и да се 
запознаят с традициите на най-стария ни и престижен университет. Тази година 
за петдесет и трети път Факултетът по славянски филологии с подкрепата на 
Министерството на образованието и науката на Република България и Софий-
ския университет посрещна приятелите на България и нейната култура от 12 
юли до 1 август 2014 г.

След пристигането си чуждестранните българисти бяха придружени от 
сътрудниците на Семинара до Националния учебен център на БЧК, където пре-
караха следващите три седмици. На 13 юли официално беше открит Летният 
семинар и беше представена програмата му, като за участниците бяха планирани 
разнообразни академични и развлекателни мероприятия, факултативни занима-
ния по български народни песни и танци, както и учебни екскурзии.

След като направиха тест за определяне на равнището на познанията си, 
гостите ни бяха разпределени в пет групи според степента на владеене на бъл-
гарски език. Начинаещите и слабо напредналите бяха поверени на доц. д-р Ма-
рина Джонова и на доц. д-р Мирена Пацева, докато напредналите участници ра-
ботеха с д-р Татяна Дункова, доц. д-р Албена Стаменова и доц. д-р Димка Савова 
и имаха възможността да посещават специализирани семинари, посветени на 
разнообразни езиковедски, литературоведски и антропологически теми. Според 
интересите си можеха да избират между занятията на водещи преподаватели от 
Софийски университет, Българска академия на науките и други научно-препода-
вателски институции, които им изнесоха лекции, свързани с актуалната езикова 
ситуация в България, преводаческите предизвикателства, историята на българ-
ската литература в европейски контекст и най-новите културни и обществени 
тенденции.
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И тази година благодарение на усилията на ръководството на Семинара 
– на неговия директор проф. дфн Панайот Карагьозов и на секретаря му Ваня 
Иванчева – участниците успяха не само да подобрят своите познания за Бълга-
рия, но и да усетят атмосферата, характерна за интернационалния семинар, да 
се забавляват и да изградят нови приятелства. Бяха предвидени интеграционни 
събития, като сътрудниците на Семинара, студенти от ФСлФ, организираха раз-
влекателни вечери – караоке, викторина, филмови вечери, на които бяха пред-
ставени някои от най-новите и известни български филми. Освен това чуждес-
транните ни гости участваха във Вечер на талантите и на българския фолклор и 
ни показаха, че желаещите да изучават езика ни са ентусиазирани, талантливи и 
справящи се с трудните народни танци и песни.

Важна част от програмата на Летния семинар бяха и учебните пътувания 
до известни архитектурни и културни дестинации, които разкриха различните 
лица на България, нейната многовековна история и разнообразната и�  природа. 
На екскурзиите в София и Пловдив участниците в Летния семинар видяха два 
от най-старите европейски градове, във Витоша, Белчин и Рила се разходиха из 
българските планини, а в Рилския манастир посетиха един от най-значимите ни 
духовни и културни центрове. 

Съдейки по коментарите на чуждестранните българисти и по емоционал-
ното сбогуване в края на тези три седмици, Летният семинар за пореден път 
успя да постигне своята цел – да доближи чужденците до българското, да съче-
тае методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос 
Коменски за „училище-игра“ и да създаде приятелска и разтоварваща атмосфе-
ра. Някои от участниците бяха тук не за първи път, а повечето ни гости сподели-
ха, че заради неповторимите преживявания биха участвали и в следващия Летен 
семинар по българистика. А това означава, че тази дългогодишна инициатива на 
Факултета по славянски филологии е все още актуална и привлекателна и днес, 
като продължава да печели нови почитатели на родната ни култура и да изграж-
да връзки между българистите от цял свят.

Кристиян Янев
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