
 

 

  

 
 

45 години специалност АРАБИСТИКА  
и 

Международeн ден на арабския език 
 

 
 

18 декември 2019 г., 17:00 ч., Аула – Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

 
Водещ: проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Катедрата 

по арабистика и семитология 
 
 

 

І. Официални приветствия и обръщения      17:00 ч. – 17:20 ч. 
 

 Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор 

 Проф. д-р Мадлен Данова, Декан на Факултета по класически и нови филологии 

 Н. Пр. г-н Петко Дойков, Зам.-министър на външните работи на Република България 

 Н. Пр. г-н Ангел Чолаков, Извънреден и пълномощен посланик на Република 
България във Френската република, Постоянен представител на Република България 
към ЮНЕСКО 

 Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, Посланик на Държавата Палестина, приветствие от 
името на арабските посланици и ръководители на дипломатически мисии на арабски 
държави, акредитирани в София 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

ІІ. Академична част              17:20 – 18:40 ч. 
 

 Проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Катедрата по арабистика и 
семитология 

Специалност „Арабистика“ и изучаването на арабския език, история и култура в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 Обръщение на проф. дфн Пенка Самсарева, основателка на специалност 
„Арабистика“ и първи ръководител на Катедрата по арабистика и семитология 

 Обръщение на проф. дин Йордан Пеев, основател на специалност „Арабистика“ и 
носител на международната Награда „Шарджа“ за арабска култура (ЮНЕСКО) 

 Проф. дфн Цветан Теофанов – връчване на студентска стипендия и студентска 
награда за постижения в изучаването на арабския език и култура, предоставени от 
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ 
 

Академично слово за арабския език и култура в съвременния свят 

 Д-р Ахмед Мейлуд, Департамент по арабски и чужди езици, Американски 
университет в Кувейт (American University of Kuwait) 

 
Превод от и на арабски език: Мая Ценова, преподавател в специалност 
„Арабистика“ 
 

 

ІІІ. Студентска културна програма           18:40 – 19:15 ч. 
 

Модератори: Амира Ел Хусейн (ІV курс, Арабистика) и  
      Пламен Данчев (І курс, Арабистика) 

 
 Йоанна Дянкова, представяне на учредения през м. ноември 2019 г. Студентски клуб 

по дебати на арабски език към специалност „Арабистика“ 

 Студентска литературна програма 

 Музикални изпълнения, с участието на Рикардо и Линда Ибрахим 

 Арабска калиграфия на живо – Айман Алхарес, художник  
 
 

Закриване на официалната програма 
 
 

19:15 – 20:00 ч. 

 

 Коктейл с арабски национални ястия, осигурен от посолствата на арабски 
държави в София 


