СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА“
И
Представяне на проекта „Дзяло“ – научно пространство сайт
с е-списание за хуманитаристика и извори Х-ХХI век,
субсидиран от сесиите за 2017 и 2018 г. на Столична програма „Култура“
3 април 2018 г. (вторник), 11:00
Американски център в Столична библиотека

Скайп-конференция София – Мелитопол (Украйна)
Участници от Мелитòпол (24)
Организатори
д-р Красимира Колева – лектор по български език, литература и култура в
МДПУ „Богдан Хмелницки“, сътрудник в университетския Център по
българистика, автор в „Дзяло“ – инициатор на конферентната връзка
доц. д-р Сергей Пачев – директор на Центъра по българистика в МДПУ,
автор в „Дзяло“
маг. инж. Александър Сечин – IT специалист в българския дигитализиран
езиков кабинет в МДПУ (първият в Украйна)
инж. Валери Посохин – IT специалист в Централизираната библиотечна
система в Мелитопол
Юлия Долинска – завеждащ Интернет центъра в Централната градска
библиотека „М. Лермонтов“

Официални лица
Сергей Желев – почетен консул на Р България в Запорожка, Донецка и
Луганска област (със седалище в Запорожие)
доц. д-р Елена Арабаджи – зам.-ректор на Мелитополския университет
„Богдан Хмелницки“ (курсист в Лектората по български език,
литература и култура)

доц. д-р Михаил Семикин – началник на отдел „Култура“ на Общинския
съвет в Мелитопол
Инна Ефименко – директор на Централизираната библиотечна система в
Мелитопол и на Централната градска библиотека „М. Лермонтов“
(европейски лидер в областта на иновациите за 2016)

Гости
Мария Попазова-Косяченко – сътрудник на Центъра по българистика,
краевед, доайен на българската общност в Мелитопол
Владимир Пачев – сътрудник на Центъра по българистика, краевед, автор
на книга от поредицата на Центъра по българистика
д-р Альона Ускова – преподавател в МДПУ, хореограф с изяви в България
Александър Сяров – председател на Запорожкото градско българско
дружество „Възраждане“, съветник на почетния консул

Автори в „Дзяло“
проф. д.филос.н. Валентин Молодиченко – ректор на МДПУ до кр. на 2016
г., Катедра по философия, допринесъл за изграждането на БГ
дигитализиран езиков кабинет (2016-2017)
проф. д.ист.н Александър Ситник – МДПУ, ръководител на Катедрата по
археология
доц. д-р Наталя Молодиченко – МДПУ, Катедра „Начално образование“
доц. д-р Сергей Пачев – МДПУ, Катедра по история
доц. д-р Валентина Пачева – МДПУ, Катедра по украинистика
докт. Мария Пачева – Запорожки национален университет, Катедра по
история, сътрудник в Центъра по българистика
д-р Красимира Колева – лектор по БЕЛК в МДПУ (от уч. 2016-2017 г.)

Курсисти в Лектората
по български език, литература и култура в МДПУ „Богдан Хмелницки“

Евгения Рошиян – студентка по германистика, председател на Студентското
дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в МДПУ с научен ръководител
д-р Красимира Колева, носител на II награда на Посолството на Р

България в Киев в конкурс, посветен на 25-год. от установяването на
двустранните дипломатически отношения (XII 2016)
Евгений Костючик – студент в магистърска програма „География и
биология“ в МДПУ
Карина Топович – 11 клас, кандидат-студентка за БГ ВУЗ, от българската
общност
Валерия Славова – 10 клас, кандидат-студентка за БГ ВУЗ, от българската
общност
Виктория Кибка – от българската общност
Eлена Кибка – директор на Градската библиотека „Вл. Маяковски“, от
българската общност

