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Тема на проекта:
Изследване на 50-годишната история, научните търсения и постиженията на 
Катедрата по български език, литература и изкуство.
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Цел на проекта:

 

Да се
 

проучи
 

50-годишната
 

история
 

на
 
Катедрата

 
по

 
български

 
език, 

литература
 

и
 

изкуство, както
 

и
 

постиженията
 
ѝ, а

 
също

 
и

  
научните

 
търсения

на нейните
 

членове
 

Основни задачи:
 

Да се проучи историята на Катедрата по български език, литература и 
изкуство от нейното основаване през учебната 1966/1967 година до 
наши дни. 
Да се очертаят научните търсения на членовете на Катедрата по 
български език, литература и изкуство.  
Да се систематизират постиженията на Катедрата по български език, 
литература и изкуство 

Основни резултати:
 

Колективна монография  на тема "50 години Катедра по български език, 
литература и изкуство –

 
традиции, научни търсения, постижения".

 Дигитализация на документи и архивни снимки, свързани с историята 
на Катедрата.

 Публикации:

 Пометкова, Я. Катедрата по български език, литература и изкуство в 
Русенския университет „Ангел Кънчев” –

 

50 години утвърждаване и 
възход

 

(Арнаудов

 

сборник, том 10).

 
Недкова, Е. Експресивният потенциал на българските фразеологизми с 
компоненти антропоними (НК РУ/СУ 2017).

 
Стефанова, П. Добри практики в обучението по музика за 
непрофесионалисти (НК РУ/СУ 2017).

 
Други:

 

Отбелязване на 15 години Хуманитаристика в Русенския университет.   
Присъждане на Награда "Русе"

 

2017 г. на Община Русе в категорията 
„Образователна институция, преподавателски или научен екип” за 
активна дейност на Катедра

 

БЕЛИ.

 

Тържествено представяне на книгата "50 години Катедра по български 
език, литература и изкуство – традиции, научни търсения, постижения"
пред русенската общественост.
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A Study of the Historic Development, Research Activities and Achievements of the 
Department of Bulgarian Language, Literature and Art over a 50-year Period
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Lecturers: Assoc. Prof. Tsvetelina Kirilova Harakchiyska, PhD; Assoc. Prof. Mira 
Zhivodareva Dushkova, PhD; Pr. Assist. Prof. Velislava Vladimirova Doneva, PhD; 
Pr. Assist. Prof.

 

Daniela Nikolova Karamincheva, PhD; Pr. Assist. Prof. Nikola 
Dimitrov Benin, PhD; Pr. Assist. Prof. Petya Ivanova Stefanova, PhD; Pr. Assist. 
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Students from the undergraduate degree programmes of Bulgarian Language and 
History and Pre-Primary and Primary School Education 

 

Address:

 

University of Ruse, 8 Studentska str., 7017 Ruse, Bulgaria 

 

Phone:

 

+359 82

 

-

 

888

 

437

 

E-mail:

 

pometkova@uni-ruse.bg; enedkova@uni-ruse.bg

 

Project objective:

 

To study the historic development, research activities and achievements of the 
Department of Bulgarian Language, Literature and Art over a 50-year period

  

Main activities:
 

To study the historic development of the Department of Bulgarian Language, 
Literature and Art from the year of its establishment (the academic 1966/1967)
to the present moment. 

To outline the research activities of the members of the Department of 
Bulgarian Language, Literature and Art.  
To systematize the achievements of the Department of Bulgarian Language, 
Literature and Art. 

Main outcomes:
 A multiple author monograph entitled "50 Years of the Department of Bulgarian 

Language, Literature and Art"

 Digitalized documents and historical photos of the Department.

 Publications:

 
Pometkova, Y. (2017). "The Department of Bulgarian Language, Literature and 
Art in the Angel Kanchev University of Ruse

 

-

 

50 Years of Development and 
Progress". In Aranudov Collection, Vol. 10 (to be published).

 
Nedkova, E. (2017). "The Expressive Potential

 

of Bulgarian Phraseological 
Units with Antroponims". In Proceedings of the Scientific Conference of the 
University of Ruse and the Union of Scientists (to be published)

 

Stefanova, P. (2017). "Good Practices in the Teaching of Music to Laymen." In 
Proceedings of the Scientific Conference of the University of Ruse and the 
Union of Scientists (to be published)

 

Others:

 

Participation in the events marking the 15th

 

year of Humanitarian Education in 
the University of Ruse.

 

Receiving the 2017 Ruse Award of the Municipality of Ruse in the "Educational 
Institution, Academic or Research Staff" category - an award for the active work 
of the Department of Bulgarian Language, Literature and Art.
Official presentation of the book "50 Years of the Department of Bulgarian 
Language, Literature and Art - Traditions, Research Activities, Achievement" to 
the general audience of the town of Ruse

Проучването на историята на Катедрата по български език, литература и 
изкуство е ценен принос към общата история на Русенския университет. То дава поглед 
към онова далечно минало, когато за пръв път в историята на педагогическото 
образование се организират катедри. Паметта за миналото и отчитането на реалните 
резултати в настоящето помагат за ориентацията на бъдещата дейност на Катедрата по 
български език, литература и изкуство. 
 През годините Катедрата по български език, литература и изкуство претърпява 
няколко обединявания с други катедри, сменя няколко названия, включва различни 
специалисти, но това трансформиране до момента не е отбелязано никъде. През 2017 г. 
Катедрата по български език, литература и изкуство навърши 50 години от създаването 
си. Тя е наследник на две катедри. 

Първата води своето начало от учебната 1966/1967 година, когато се въвежда 
катедрената система в учителските институти – като Катедра Рисуване и български 
език в тогавашния „Полувисш институт за детски учители” в Русе. Втората катедра 
води началото си от 1982 г., когато със заповед на ректора на Висшето техническо 
училище в Русе е основана Катедра Български език към Факултета за чуждестранни 
студенти. 
  През 1994 г. с решение на Академическия съвет Катедра Български език към 
ФЧС се обединява с Катедра Български език към Полувисшия институт за детски и 
начални учители в Русе. Новосформираната катедра обядинява преподавателите от 
двете звена и получава названието Катедра Български език и литература, която  става 
част от новата академическа структура –  Педагогически факултет. През 2000 г. 
Катедра Български език и литература се обединява с Катедра Музика и изобразително 
изкуство и получава названието Катедра Български език, литература и изкуство.

Днес Катедрата по български език, литература и изкуство влиза в състава на 
Факултета по природни науки и образование, отговаря за обучението на студенти от 
специалността Български език и история и взема участие в обучението по 
специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна 
педагогика и чужд език, Социална педагогика. Към Катедрата са разкрити и 
магистърските програми Етнолингводидактика, Културен туризъм, екскурзоводство 
и образование, Кариерно консултиране и развитие, Лингводидактика в началното 
училище (английски език), Лингводидактика в прогимназиалния етап език), 
Съвременна българистика и образование. 

От 2012 г. Катедра БЕЛИ води обучение и по две акредитирани докторски 
програми: Български език и Общо и сравнително езикознание.

Практическият резултат от работата по проекта е книгата “50 години Катедра 
по български език, литература и изкуство – традиции, научни търсения, 
постижения”. Това  е цялостно изследване, което обхваща 50-годишния период от 
създаването на катедрата до наши дни, в което се проследява развитието на катедрата и 
на нейните членове, фиксират се постиженията както в преподавателската дейност, 
така и в научноизследователската и творческата дейност на катедрения колектив през 
годините.

НАГРАДА РУСЕ – 2017 г. ЗА КАТЕДРА БЕЛИ
НАГРАДА НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – 

РУСЕ ЗА КАТЕДРА БЕЛИ

ЧЕСТВАНЕ 15-ГОДИШНИНАТА НА ХУМАНИТАРИСТИКАТА 
В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
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