
Филологически форум             Година 5 (2019), Брой 1 (9) 

Philological Forum        Year 5 (2019), Issue 1 (9) 

VІІІ	МЕЖДУНАРОДЕН	НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ	
СЕМИНАР	ПО	БЪЛГАРСКИ	ЕЗИК,	ЛИТЕРАТУРА,	

КУЛТУРА	И	ИСТОРИЯ:	ПУБЛИКАЦИИ	И	

ПРЕЗЕНТАЦИИ.	УКРАЙНА.	
Светлана Корниенко 

Бердянския държавен педагогически университет в Украйна 
 

 В дните 23-24 май 2019 година във Факултета по филология и социални 

комуникации към Бердянския държавен педагогически университет (БДПУ)  (Украйна) 

се състоя VІІІ Международен научно-методически семинар по български език, 

литература, култура и история. В семинара взеха участие студенти, магистранти, 

докторанти, преподаватели от България, Румъния, Украйна. 

 На пленарното заседание бяха представени докладите на преподаватели, 

изпратени от МОН на Република България в Украйна – Красимира Колева: Химнът 

като история на културата: „Прослава на Добри Войников“ на Стилиян Чилингиров, 

Лалка Денчева:  Тодор Тодоров Велков – забравеният ръководител на българите в 

Таврия, Аксения  Тодорова: Стратегия за преподаването на българския език в Таврия, 

Диян Демиров: Родопска фолклорна област.  

 Ирина Шумилова, доктор по педагогика от БДПУ, изнесе доклад на тема: 

Българските училища в Приазовието в средата на XIX – началото на XX век. След това 

студентите и преподавателите работиха по секции. Заявените теми бяха представени на 

високо ниво. Обговарянето и дискусиите бяха интересни и познавателни.  

 С голям интерес студентите възприеха презентацията на сп. „Филологически 

форум“ – издание, насочено предимно към студенти и докторанти, като редом с техните 

публикации се издават и изследвания на утвърдени имена в науката. Макар създадено 

само преди четири години, списанието, наред с утвърдените издания на Факултета по 

славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е вече добре 

разпознаваемо сред академичната общност не само в страната, но и в чужбина.  
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 Сборникът с материали от семинара беше вече публикуван по време на неговото 

провеждане. В сборника са представени тезисите на учители, доктори, професори от 

България и Украйна. Най-много доклади изнесоха студентите от 2 и 4 курс от Факултета 

по филология и социални комуникации към Бердянския университет. Ако проявявате 

интерес да публикувате при нас, може да ни пишете на имейла на семинара – seminar-

bg@ukr.net.  


