До Директора
на Института за български език
„Професор Любомир Андрейчин“
при БАН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Редколегията на е-списание „Дзяло“ благодари на проф. дфн Марияна
Цибранска-Костова, доц. Ваня Мичева, проф. Елка Мирчева, доц. Ивона
Карачорова и д-р Йоанна Кирилова за яркото участие в Международната скайп
конференция за студенти, лицеисти и докторанти „Кирилицата в Европа и света –
културно и историческо значение“, организирана от Лектората по български език,
литература и култура, Центъра по българистика и Студентското дружество „Св. св.
Кирил и Методий“ при Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“, посветена на
Българското председателство на Съвета на ЕС. Благодарим на доц. Георги Митринов,
който се включи в деловата работа на конференцията и също беше с подготвен слайд.
В онлайн конференцията, която се проведе на 2 май от 11 до 18 ч., участваха
българисти от 20 средища в 17 града на 11 страни от цяла Европа: Италия, Австрия,
Румъния, Молдова, Словакия, Чехия, Р Сърбия, Гърция, Полша, България, както и
домакините от Украйна.
От БАН взеха участие Институтът за български език и Институтът за
исторически изследвания. По препоръка на „Дзяло“, беше включена и Столичната
библиотека.
От името на домакините инициаторката д-р Красимира Колева, лектор по
български език, литература и култура в Университета, специално благодари за
участието ни и високо го оцени, като написа и в социалната мрежа Facebook: „Младите
хора, участници в скайп-конференцията ни, общуваха с големи учени, видяха найновите българистични издания и изпитаха вълнение от вниманието към първите им
стъпки в българистиката. БЛАГОДАРЯ ВИ, СКЪПИ КОЛЕГИ! ЧЕСТ Е ЗА НАС!“
Центърът по българистика, Лекторатът по български език, литература и култура
и Студентското дружество „Св. св. Кирил и Методий“ при Мелитополския университет
„Богдан Хмелницки“ удостоиха със специална ГРАМОТА редколегията на сайта с есписание „Дзяло“ за сътрудничеството с Центъра по българистика, което се
осъществява вече за втори път online.
Участието на учени българисти от БАН в това мащабно интернет научно
събитие за пореден път показа авторитета на ИБЕ и на ИИИ – БАН като водещи и
постоянно развиващи се научни институции, в чиито приоритети е и дигиталното
обвързване на българистиката и славистиката.
Препоръчваме участието на колегите ни в това престижно интернет научно
събитие, в което за пореден път се показа и затвърди авторитета на ИБЕ и на БАН, да
бъде високо оценено и точкувано в годишните отчети и при атестиране.
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