
 
 
 
 
 

Добре дошли на представянето 
на първия брой на сп. 

“Филологически форум”  



Началото 

 В началото бе Първият международен 
филологически форум за студенти и 
докторанти. 

 Участие взеха близо 250 студенти и 
докторанти от 18 държави. 

 Заседанията на Форума бяха 
разпределени в 17 специализирани 
секции.  

 По-голяма част от разработките, които 
бяха представени, са в сферата на 
българистиката. 



Проф. дфн Анастас Герджиков открива Форума. 



Проф. дфн Панайот Карагьозов – Декан на Факултета 
по славянски филологии – открива  Форума 



Поздравителен адрес от 
Вицепрезидента на Р България г-жа 
Маргарита Попова 



Встъпителни лекции през различните 
дни бяха прочетени от: 

 проф. дфн Валери Стефанов. „Четирима автори 
на „Дон Кихот“ (Сервантес, Бененхели, Борхес, 
Пиер Менар)” 

 проф. дфн Василка Радева. „Няколко думи за 
думата” 

 проф. дфн Искра Христова-Шомова. "Свети 
Климент Охридски - ораторът и химнописецът“ 

 проф. д-р Йовка Тишева. „Как говори 
съвременният българин?” 

 проф. д-р Миглена Николчина. „Изкуственото 
същество в литературата” 

 проф. дфн Татяна Славова. “Тайните на 
ръкописите” 
 



Участници. 





Всички участници получиха 
грамоти 



Всички участници получиха подарък с книги, 
съответстващи на интересите им. Книгите бяха 
предоставени от УИ “Св. Климент Охридски” и 
издателство “Ентусиаст”.  

 



Докладите бяха изслушвани и 
коментирани от специализирано 
жури. 



Имаше много слушатели в 
специализираните секции 



Спeциално за Форума беше издадена 
книгата на проф. дфн Валери Стефанов 
“Четирима автори на “Дон Кихот” 



В рамките на Форума беше представена 
книгата на доц. д-р Надежда Сталянова и 
гл. ас. д-р Владислав Миланов “Езикови 
портрети на български политици и 
журналисти” 



Моменти от представянето 

Доц. д-р Надежда Сталянова и гл. ас. д-р Владислав Миланов 



Моменти от представянето 

Проф. Василка Радева 



Други съпътстващи Форума 
събития 
 Кръгла маса „Образование и нови медии” 

С участието на: проф. дфн Адриана Дамянова 
(модератор), проф. д-р Татяна Ангелова, гл. ас. 
д-р Наталия Христова 

 Електронната публикация във филологията - 
екип на сп. "Littera et Lingua" 

 Представяне на проект "Дигитализация и 
концептуализация на литературното 
наследство на българския модернизъм" - 
доц. д-р Елка Димитрова (БАН, ИЛ) 

 



Други съпътстващи събития 

 Кръгла маса “Студентски и докторантски 
обмен. Кариери” 

 Студентски и докторантски обмен във 
Факултета по славянски филологии – проф. 
д-р Ренета Божанкова 

 Преставяне на дейността на Кариерен 
център при СУ „Св. Климент Охридски” 

 Представяне на инициативата „Заедно в час” 

 



Други съпътстващи събития 

Среща-разговор с Георги Господинов 



На опашка за автографи 



Среща-разговор с Георги 
Господинов 



Други съпътстващи събития 

 Студентско творчество. Авторски 
приказки на студенти от специалността 
„Българска филология” 

 Литературно четене с участието на 
млади български автори 



Други съпътстващи събития 
 Кръгла маса на тема „Българистиката в чужбина” 

 

Модератор: 

 гл. ас. д-р Калина Захова (Институт за литература - БАН) 

Участници: 

 доц. д-р Елена Чаушева (Югозападен университет "Неофит Рилски")  

 доц. д-р Нина Гагова (Институт за литература - БАН)                                 

 гл. ас. д-р Евгени Зашев (Кирило-методиевски научен център към 
БАН)       

 Олга Генчева (Дирекция "Международно и европейско 
сътрудничество", Министерство на образованието и науката) 

 Татяна Дикова (заместник-директор на Националното издателство за 
образование и наука "Аз Буки") 

 Кая Маркевич и Марта Гаенцка (Университет "Адам Мицкевич", 
Познан) 

 



Форумът завърши с екскурзия до 
Рилския манастир 



В Рилския манастир 



Цялата група пред Рилския 
манастир 



Част от организаторите на 
Форума 



Всичко това ни даде идеята за 
създаването на периодично издание 

за студенти, докторанти и млади 
учени. Кръстихме го “Филологически 

форум”. 



Корицата на първия брой. 
Тя всеки път ще бъде различна. 



Имахме възможност да се срещнем с 
доайените на българската 
филологическа наука 

Проф. Никола Георгиев с д-р Владимир Игнатов 



Пожеланието от проф. Никола 
Георгиев 



Срещата с проф. Иван Добрев 



Пожеланието от проф. Иван 
Добрев 



Благодарим за подкрепата на: 
 Проф. дфн Панайот Карагьозов 

 Проф. дфн Валери Стефанов 

 Проф. дфн Адриана Дамянова 

 Проф. дфн Искра Христова-Шомова 

 Проф. дфн Татяна Славова 

 Проф. д-р Амелия Личева 

 Проф. д-р Татяна Ангелова 

 Проф. д-р Ренета Божанкова 

 Проф. д-р Людмил Димитров 

 Проф. д-р Гергана Дачева 

 Доц. д-р Петя Осенова 

 Доц. д-р Красимира Алексова 

 Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова 

 Доц. д-р Маргарита Младенова 

 Доц. д-р Андрей Бояджиев 

 Доц. д-р Добромир Григоров 



Благодарим на редактора г-жа Елка 
Миленкова, от която се учим на 

професионализъм и всеотдайност! 

 



Благодарим на художника г-жа Петра 
Керкенезова за хубавата корица и за 

търпението. 



“Филологически форум” не е само 
конференция или списание. 

“Филологически форум” е общност! 

Благодарим, че сте съпричастни към 
нея! 



ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК, СКЪПИ 
КОЛЕГИ! 

 

 



 
 
 
От редакционната колегия: 
  гл. ас. д-р Венета Савова 
  гл. ас. д-р Аглая Маврова 
  гл. ас. д-р Надежда Стоянова 
  гл. ас. д-р Владислав Миланов 
  гл. ас. д-р Мартин Стефанов 


