
О фициалното откриване 
на конференцията, ор-
ганизирана от Семинара 

по южнославянски езици и балка-
нистика, беше открита от декана 
на Философския факултет, проф. 
Йозеф Кроб и от дипломатически-
те представители на държавите, 
чиито официални езици се изуча-
ват в  Масариковия университет: 
Босна и  Херцеговина, България, 

Хърватска, Словения и  Сърбия. 
От името на Българското посол-
ство участниците в Конференция-
та бяха поздравени аташето Горя-
на Ленкова. Конференцията беше 
организирана по повод 420-ата го-
дишнина от рождението на осно-
вателя на съвременната педагоги-
ка, Ян Амос Коменски. Работната 
среща протече символично като 
продължение на стъпките и  на-

следството на този велик европей-
ски учител.

Най-много участници в конфе-
ренцията бяха посветили своите 
доклади на изучаването и  препода-
ването на българския език. Бърно 
е  университетски център с  много-
годишна традиция в преподаването 
на български език както в  рамки-
те на самостоятелна специалност 
„Българска филология“, така и през 

последните няколко години в специ-
алност „Балканистика“ и  „Филоло-
гическо-ареални изследвания“. През 
последните години университетът 
се превърна в център не само на сту-
дентите, интересуващи се от Бълга-
рия и българското, но и на техните 
преподаватели и посланици на бъл-
гарската култура в Чехия, Словакия, 
Полша и  Хърватска. Доказателство 
за позицията му на международен 

форум, на който могат да се срещат 
и разменят мнения, е тазгодишната 
конференция, на която преподава-
тели по български език в  чуждес-
транни университети (в Прага, Бра-
тислава, Торун) и преподаватели от 
България (СУ „Климент Охридски“, 
ПУ „Паисий Хилендарски“ и  Вели-
котърновския университет „Св. Св. 
Кирил и  Методий“) споделиха своя 
педагогически опит.

За наша радост и гордост, с всяка 
измината година броят на участни-
ците в конференцията се увеличава 
и първоначално замислената работ-
ната среща постепенно се разраства 
и превръща в научен форум с меж-
дународно значение. От името на 
организаторите бихме желали да 
благодарим и на Българското посол-
ство за подкрепата на нашето начи-
нание. �

НА 26 И 27 МАРТ, В МАСАРИКОВИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ГРАД БЪРНО, СЕ ПРОВЕДЕ ТРАДИЦИОННАТА, ВЕЧЕ ТРЕТА 
МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ ПОД НАДСЛОВ 
„ПРЕПОДАВАНЕТО НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ В  ДНЕШНА ЕВРОПА“. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО 
Е КАТЕДРАТА ПО СЛАВИСТИКА ВЪВ ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА.

Изучаването на южнославянските езици  
в днешна Европа
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