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ДВАДЕСЕТИ КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ ЗА МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Десислава Узунова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
На 23.11.2019 г. във втора заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ се
проведе традиционната конференция за млади изследователи „Климентови четения“. За
двадесета поредна година неин организатор е Катедрата по кирилометодиевистика към
Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, а събитието се
осъществи преди всичко благодарение на усилията на доц. Диана Атанасова и Пламена
Костова – докторант в катедрата. Конференцията отново даде трибуна за изява на
млади изследователи с интереси в различни области на българската медиавистика. Те
прочетоха изключително интересни доклади по теми, засягащи средновековните
български език, литература и история. Сред публиката бяха утвърдени учени и
преподаватели като проф. Маргарет Димитрова, проф. Татяна Славова, доц. Диана
Атанасова и доц. Анета Димитрова – техните коментари към докладите на участниците
бяха както интересни, така и полезни за младите учени.
Конференцията беше открита от декана на Факултета по славянски филологии
доц. Бойко Пенчев. В приветствието си той отбеляза, че самото юбилейно двадесето
издание на Климентовите четения показва, че това е вече утвърдила се традиция на
Катедрата по кирилометодиевистика. По думите на доц. Пенчев, медиавистиката в
България има минало и бъдеще, а доказателство за нейното развитие са спечелените от
млади учени медиависти постдокторантски конкурси.
С приветствие към участниците се обърна и проф. Маргарет Димитрова –
ръководител на Катедрата по кирилометодиевистика. Тя подчерта, че форумът е шанс
за разговор и обмяна на идеи между студентите и техните преподаватели, а
разнообразните теми на докладите са мостове между миналото и настоящето на
медиавистиката. Проф. Димитрова отбеляза, че България и Софийският университет са
призвани да пазят Кирило-Методиевата традиция, а младите участници са гаранция за
изпълнението на тази мисия.
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ДВАДЕСЕТИ КЛИМЕНТОВИ…
Докладите действително имаха разнообразна езиковедска, литературоведска,
историческа и културологична насоченост. Особен интерес предизвика изработената от
Борислав Петров и Красимир Гегов настолна игра SCRBL, която е подобна на
популярната игра Scrabble, но помага за изучаването на индоевропейските корени на
думите за онези, които са изкушени в областта на етимологията. Впечатление направи
и Никола Антонов, който онагледи своя доклад върху музикалните системи на
Византийското средновековие и Новото време с великолепно музикално изпълнение.
В заключителните си думи доц. Диана Атанасова благодари на участниците и им
връчи сертификати за участието им в конференцията. Тя напомни, че за втора поредна
година докладите им ще излязат в сборник, чрез който ще имат възможността да
достигнат до по-широка аудитория. Очакваме с нетърпение сборникът да бъде
отпечатан, а на организаторите благодарим за усилията да запазят жива една традиция,
която за пореден път доказа, че е нужна като поле за изява на младите медиависти.
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