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15.00 – 17.00		

ИНФОРМАТИКА
ГРАМАТИКА
ЛЕКСИКОГРАФИЯ

бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. № 1, София
тел.: (02) 971 10 02, вътр. 548
уеб-адрес: http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg

			

За един hapax legomenon в книга „Царства“ от
Архивския хронограф
докт. Мария Тотоманова-Панева (Софийски университет)

ПРОГРАМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Редките думи в Учително евангелие на Константин Преславски
(предварителни наблюдения)
докт. Жени Жикова (Софийски университет)

29–30.06 2015 г.
Нова конферентна зала, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
29 юни (понеделник)
10.00 – 10.15
Официално откриване
10.15 – 11.30
		

Digitizing Damaged Manuscripts
проф. Хайнц Миклас (Виенски университет)
Църковнославянската лексикография и някои научноизследователски проекти, реализирани в Центъра „Церанеум“
доц. д-р Иван Петров (Лодзки университет, Полша)
Езикови вариации в късната проповед на новобългарски
език (XVII–XIX в.)
проф. д-р Маргарет Димитрова (Софийски университет)
			

Дискусия

12.00 – 13.30

Второ заседание
Старобългарският език през призмата на паметниците
извън канона
проф. д.ф.н. Татяна Славова (Софийски университет)

		

Текстологични наблюдения върху притчата за тримата приятели
от средновековната повест за Варлаам и Йоасаф
докт. Диана Димова (Софийски университет)

Нова конферентна зала

Първо заседание
Проектът „Информатика, граматика, лексикография“ и
дигиталната обработка на средновековни славянски текстове
проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова (Софийски университет)

Трето заседание
„За елинските мъдреци“ в НБКМ 774
гл. ас. д-р Ива Трифонова (КМНЦ-БАН)

Отношение на показателното местоимение и членната форма
докт. Валентина Стефанова (Софийски университет)
			

30 юни (вторник)
10.30 – 12.00		

Дискусия

Нова конферентна зала

			

Първо заседание
Трудният пъзел на Балканите
доц. д-р Палмира Легурска (ИБЕ-БАН)

			

Към изучаването на славянските библейски книги с тълкования
доц. д-р Ивона Карачорова (ИБЕ-БАН)

			

Някои проблеми в предисторията на славянското nt-склонение
докт. Иван Петров (Софийски университет)

			

Дискусия

14.00 – 17.45		

Колегиум на целевата група

17.45

Закриване на конференцията

Текстови субкорпуси и езикови ресурси: земеделският
закон в Хил. 466
проф. д.ф.н. Марияна Цибранска (ИБЕ-БАН)
Лингвокултурни аспекти в проучването на
историческия синтаксис
гл. ас. д-р Ваня Мичева (ИБЕ-БАН)
За определението „павликянска книжнина“ в българската
литературна история
докт. Магдалена Абаджиева (ИБЕ-БАН)
			

Дискусия

ПРОГРАМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
29–30.06 2015 г.
Нова конферентна зала, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Инвестира във вашето бъдеще!

