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Профил на списанието
 
„Чуждоезиково обучение“ е професионално списание в областта на образованието. Осно-
вано е през 1974 г. От 1974 г. до 1984 г. излиза под името „Руски и западни езици“, а през 
1985 г. е преименувано на „Чуждоезиково обучение“. От 1990 г. излиза с билингвалното 
заглавие „Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching“. 

В него се публикуват материали (статии, обзори, научни съобщения, рецензии, хроники), 
посветени на съвременните и класическите езици, култури и образователно дело, одобрени 
от двама анонимни рецензенти. В редакцията се приемат ръкописи на основните езици. 
Периодичност: 6 книжки годишно.

Journal scope 

“Foreign Language Teaching” is a professional educational journal established in 1974. Published 
under the title “Russian and Western Languages” from 1974 to 1984, its name has changed to 
“Foreign Language Teaching” in 1985. Since 1990 it has come out under the bilingual title 
“Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching”.

Texts (articles, overviews, announcements, reviews, chronicles) are being published in cover 
topics in the field of modern and classical languages, culture and education, after being approved 
by two anonymous reviewers. Manuscripts can be submitted in all major languages. 
Frequency: 6 issues per year.

Списанието е правоприемник на
сп. „Руски и западни езици“ (1974 г.)

The articles from Foreign Language Teaching 
Journal are listed through EBSCOhost Research Databases

Foreign Language Teaching Journal has been included 
in the European Reference Index for the Humanities and the Social 

Sciences (ERIH PLUS)

Изданията на „Аз-буки“ можете да намерите в книжарниците на: 

Националния природонаучен музей при БАН, 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
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БОГАТСТВО НА МНОГООБРАЗИЕТО

Николай Кънчев
Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

Над 900 участници от 93 страни събра на едно място Десетата асамблея 
на фонд „Русский мир“. На форума в Москва присъстваха видни политици и 
общественици, представители на различни министерства и сдружения, уни-
верситетски преподаватели и учители по руски език. В работата взеха участие 
учени, писатели, дипломати, духовници и журналисти.

„За десет години от виртуална идея Асамблеята се превърна в традиция. 
С подкрепата на фонд „Русский мир“ в 76 страни по света вече са отворили 

Events
Хроника

Акад. Людмила Вербицкая – президент на Руската академия за образова-
ние и председател на Попечителския съвет на фонд „Русский мир“, стана 
водещ на дискусията „Руският език: богатство на многообразието и фак-
тор за единение“ по време на Асамблеята
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врати 850 центрове и кабинети за изучаване на езика и популяризиране на  
руската литература и култура“. Това съобщи Вячеслав Никонов – председа-
тел на комисията по образование на парламента на Русия и председател на 
Управителния съвет на фонд „Русский мир“. Основна тема на юбилейната 
среща на Фонда стана разнообразието на руската култура по света. Панелни 
дискусии и кръгли маси обсъждаха мястото и многообразието на руския език 
и култура, исторически проблеми, свързани със запазването на паметта на 
поколенията, традициите на руското кино. 

За първи път непосредствено преди Асамблеята се проведе международен 
младежки форум „Поколение на мира“. Ученици и студенти от десетки дър-
жави от цял свят участваха в организираните дискусии, лекции и майсторски 
класове. Наградени бяха и финалистите на конкурсите „Слово за нами!“ и на 
II Международен конкурс за млади журналисти „Съ-Творение“. Участници-
те взеха решение за създаването на Международна асоциация на младежи-
те и студентите, изучващи руски език. Идеята беше предложена по време на  
V Европейски студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз!“, който се 
проведе в България през септември тази година. 

THE RICHNESS OF DIVERSITY

 Mr. Nikolay Kanchev
Az-buki National Publishing House

Sofia, Bulgaria
E-mail: n.kanchev@azbuki.bg
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