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НОВО ИЗДАНИЕ НА НИОН „АЗ-БУКИ”

Т РА Н С Ф О Р М А Ц И И

Излезе от печат сборникът „Трансформации“, посветен на 30-годишнината от падането на Берлинската стена. Сброникът съдържа
доклади от VI интердисциплинарна международна конференция за студенти и докторанти,
проведена през м. декември 2019 г., Български
културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена.
Проектът за създаване на международна научна дискусионна среда върху български теми
за студенти и докторанти от Европа възниква
ТРАНСФОРМАЦИИ
в средата на българските лекторати в Европа.
Два европейски университета – Фрайбургският и Пловдивският, и един български културен
институт – „Дом Витгенщайн“ във Виена, с
изключителната помощ на две български министерства – Министерство на образованието и
науката и Министерство на културата, и в тясно
партньорство с Института по славистика на Виенския университет и Südosteuropa-Gesellschaft e. V. (München), както и с Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, реализираха за шести път
международна интердисциплинарна конференция за студенти под наслов „Транс
формации“ по повод на 30-ата годишнина от падането на Берлинската стена.
Настоящият сборник е не само архив на това събитие, но и част от поредица
подобни сборници, които разширяват полето на дискусията не само в университетите, от които са участниците. Изданието включва текстове от проучвания на
бакалаври, магистранти и докторанти от 16 европейски университета върху тематика от различни области на знанието: лингвистика и литературознание, теория
на превода, етнология и фолклор, история, политология и изкуствознание.
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