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Сърбия и Хърватия). Приветствените 
им слова, които винаги са произнесени 
на техния роден език и са посрещани 
с много добро отношение от всички 
присъстващи, тъй като южнославян-
ските езици са разбираеми в много 
голяма степен за всички участници в 
научния форум. Именно това е и едно 
от доказателствата, както на открива-
нето подчерта и Елена Крейчова, че с 
нашата академична и преподавателска 
дейност се стремим да изграждаме и 
укрепваме мостовете между южнос-
лавянските народи, а не да ги рушим, 
и се грижим да изтъкваме това, което 
ни обединява, а не което ни разде-
ля. Делото на Солунските братя, на 
славянските просветители и закрил-
ници на Европа, на светите равноа-
постоли Кирил и Методий, е именно 
такова, то „отдавна принадлежи на 
цялото човечество. Защото е дело 
на просветата, на знанието, на 
светлината, на човешката свобода“ 

– изтъкна и г-жа Маргарита Попова. 
Конференцията продължи три 

дни, които бяха изключително пло-
дотворни за всички – както за учас-
тниците, така и за многобройната 
публика от студенти на Масариковия 
унивесритет, които показаха жив 
интерес към изучаването и препо-
даването на всички южнославянски 
езици и литератури. Участваха уни-
верситетски преподаватели и учени 
от Чехия, Словакия, Полша, Герма-
ния, Унгария, Словения, Хърватска, 
Сърбия, Босна и Херцеговина, Маке-
дония, като най-голям брой чуждес-
транни участници имаше от страна 
на българската академична общност. 
Участие взеха представители на Бъл-
гарската академия на науките и пре-
подаватели от Софийския универси-
тет „Св. Кл. Охридски“, Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, 
Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий“, Югоза-

падния университет „Неофит Рил-
ски“, Медицинския университет в 
София, Университета по архитек-
тура, строителство и геодезия в 
София и Чешкия център в София.

 Бърненската българистика беше 
високо оценена както от самата 
Маргарита Попова, така и от ко-
легите от всички чешки и чуждес-
транни институции. Като универ-
ситет, който единствен в Чехия успя 
да запази българската филология 
като самостоятелна университетска 
специалност, Масариковият уни-
верситет постепенно се превръща 
в централноеврепейски център по 
българистика и балканистика. До-
година, когато конференцията ще 
отбележи своя малък юбилей – пе-
тото си издание, можем да си поже-
лаем ентусиазмът на организаторите 
да не угасва, за да могат да работят 
все с такова възрожденско вдъхно-
вение, което ни е толкова нужно. ◆

На гости в Масариковия университет

Да си призная, отдавна не ми се 
беше случвало да присъствам 
на научна конференция, която 

на всичкото отгоре да бъде близка по 
тематика до собствената ми универ-
ситетска специалност. Затова приех 
поканата на д-р Крейчова с радост и с 
нетърпение очаквах пътуването си до 
Бърно. Въоръжена с подробни указа-
ния, изненадващо дори за мен, успях в 
уречения час да пристигна пред сгра-
дата на Философския факултет. Не се 
съмнявах, че съм открила точното мяс-
то, защото още на входа ме посрещна-
ха мили млади хора с табелки, на които 
беше написано: IV-та международна 
чешко-южнославянска конференция. 
Същият надпис, придружен от указа-
телни стрелки, ми помогна да стигна 

до аулата, в която трябваше да се със-
тои тържественото откриване. Отново 
любезни и усмихнати студенти посре-
щаха гостите и участниците, като им 
раздаваха програмата на предстояща-
та конференция. Оказа се, че освен ви-
цепрезидента на България, събитието 
е подкрепено и от декана на Философ-
ския факултет проф. д-р Йозеф Кроб, а 
съорганизатори са Гражданското сдру-
жение Porta Balkanica и Българският 
културен институт в Прага. 

Пред пълна зала конференцията бе 
открита от д-р Павел Крейчи от Кате-
драта по славистика, който подчерта, че 
през тази година е въведено нещо ново 
във вече превърналата се в традиция 
конференция, а именно – разширена 
е нейната тематика с включването на 

славянските литератури и тяхното пре-
подаване, както и на делото на Кирил и 
Методий във връзка с големия юбилей. 
Естествено, първото приветствено сло-
во бе на д-р Крейчова, главен инициатор 
и организатор, душата на конферен-
цията. Госпожа Крейчова благодари на 
вицепрезидента на България и на дека-
на на Философския факултет за поетия 
патронаж на конференцията, като под-
черта, че подкрепата на тяхната работа, 
особено от такава институция, каквато 
е Президентската канцелария е от осо-
бено значение за хората, преподаващи 
български език. Основна цел на този 
научен форум е да се работи за разпро-
страняването на славянската култура в 
днешното модерно време. С мили думи 
бяха поздравени и представителите на 

Тръгнах си за Прага напълно мокра от непрестанния проливен дъжд, но пък страшно доволна и впечатлена от 
организацията, от видяното и чутото, от това че научих нещо ново и интересно, срещнах се с хора, посветили се 
на бохемистиката, на преподаването на южнославянските езици и литератури. Оттогава изминаха няколко дни 
и като си правя равносметка, се оказва,че у мен бавничко, но сигурно покълва и друго чувство – чувство на гор-
дост за българите, даващи всичко от себе си в професията, но и за издигането авторитета на България. 
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другите южнославянски държави, участващи в конференцията, които 
ежегодно галят душите и ушите на присъстващите със словата си, произ-
несени на роден език. В края на речта си госпожа Крейчова за първи път 
поздрави на български, в демократичния дух на приетата вече традиция. 

Приветствени думи произнесе проф. Иво Поспишил, ръководител 
на Катедрата по славистика. Проф. Поспишил изтъкна, че бърненската 
славистика има дългогодишна традиция, а изучаването на славянските 
езици е с важно културно, научно и политическо значение. Изразявайки 
съжаление за лошото време и проливният дъжд навън, ученият цитира 
думите на известен бърненски писател, който казва: „Pršelo jim štěstí“ и 
така пожела успех на участниците. Не по-малко оригинален беше дека-
нът на Философския факултет, проф. д-р Йозеф Кроб, който подчерта, 
че споменът за събитията отпреди 1150 години ни дава възможност да се 
откъснем от ежедневието и на фона на значимостта на Кирило-Методи-
евото дело да разберем колко са незначителни житейските ни проблеми.

 Централна част от официалното откриване на конференцията 
зае речта на българския вицепрезидент – най-високопоставеният 
гост в залата. Госпожа Маргарита Попова говореше на родния си език 
и единствено нейната реч се превeждаше поради високия й държа-
вен ранг. Словото на българския вицепрезидент стана достояние на 
всички в залата, благодарение на точния и същевременно емоцио-
нален превод на д-р Крейчова. В началото на речта си госпожа По-
пова подчерта, че с участието си подкрепя хората на духа, подкрепя 
една българка, която години наред дава всичко от себе си, за да има 
вече четири конференции, за да се говори за славянска култура, за 
славянски езици, за славянска духовност. Госпожа Попова направи 
задълбочен анализ на Кирило-Методиевото дело, на делото на техни-
те ученици за просперитета на България и на останалите славянски 
държави: „Величието на цивилизационния подвиг на Солунските 
братя се измерва само с високата мярка на тяхната лична саможертва. 
Няколко века по-късно чехът Ян Хус се явява своеобразен продъл-
жител на хуманистичните идеи на Константин-Кирил, превръщайки 
се в основател на хуманизма в Европа“. 

Финал на официалната част бе докладът „Кирил и Методий и тех-
ните славяни – неподеленото наследство“ на доц. Маргарита Младено-
ва, преподавател в Софийски университет „Климент Охридски“.

Следобед конференцията продължи работата си по секции, като, 
разбира се, пишещата тези редове, загърбила преподаването на лите-
ратура, но съхранила любовта към професията в сърцето си, се насочи 
към работната зала по славянски литератури. Участваха представи-
тели на Масариковия университет, Софийския университет, Югоза-
падния български университет, преподаватели от Босна и Херцеговина, 
Унгария. Началото постави проф. Поспишил, ерудиран учен с приятно 
чувство за хумор, който представи възгледите си за историята и пери-
одизацията на славянските литератури. Интересен беше докладът на 
Моника Барати от Сегедския университет за методите на преподаване 
на българската литература, на доц. Добромир Григоров от СУ „Климент 
Охридски“. Добромир Григоров представи резюме на научната си разра-
ботка: „Защо литературата не иска да бъде институция на прошката?“, 
която е посветена на два чешки романа от последните няколко години 
– „Пари от Хитлер“ на Радка Денемаркова (2006) и „Немците“ на Якуба 
Каталпа (2012), и нееднозначната им оценка от страна на литературната 
критика. Оригинален беше паралелът, който авторът направи между съ-
бития от миналото на България (възродителният процес) и изгонването 
на немското малцинство от Чехословакия през 1945-46 г. 

Работната среща завърши с дискусия, а за вечерта организаторите 
бяха подготвили богата културна програма в Моравския регионален 
музей – Бърно.  ◆


