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Азербайджан е държава с бурна и 
дълга история. Която почти до ско-
ро е била под управлението и част 
от СССР като съюзна република. 

След 1988 година имат вътрешно политиче-
ски междуособици и водят война с Армения, 
но след 1994 година се сключва мир и поли-
тическият живот в страната се успокоява. 
През следващите години  и до този момент 
Азербайджан става все по стабилна и сигур-
на както за живеене така и за икономически 
взаимоотношения с други държави. Нача-
лото на партньорството между съвременен 
Азербайджан и България се полагат през не 
толкова далечната 1995 година при визита-
та на националният лидер и президент на 
Азербайджан Гейдар Алиев в България. В 
България познават творчеството на Низами 
Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи и като цяло 
културата на Азербайджан. Интересно е 
също побратимяването на градовете Шеки и 
Габрово.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И КУЛТУРА 
КЪМ СЛАВЯНСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ В БАКУ, 
АЗЕРБАЙДЖАН 
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Може да отбележим също, че  „Пътят на 
коприната” е минавал по днешните тери-
тории на двете държави. Това също може да 
го отнесем към един исторически дискурс 
в отношенията между България и Азербай-
джан. „Оттук произлиза и общия интерес да 
се възстанови този път в новите исторически 
условия, на една нова основа, а геополитическото 
разположение на нашите държави има решаващо 
значение за практически работи по възстано-
вяването на пътя, което ще бъде за благото на 
двата народа. Взаимният интерес на държави-
те е довел до активно сътрудничество във всич-
ки области, включвайки образованието.” Това 
може да се прочете в сайта на Славянският 
университет в Баку [1].

Славянският университет в Баку е създаден 
през 2000 година от самият президент на 
страната Гейдар Алиев. Той умира през 2003 
година и го наследява неговият син насто-
ящият президент Илхам Алиев.

Славянският университет е създаден на ба-
зата на „Институт за руски език и литерату-
ра”, който е функционирал в Баку над 50 го-
дини. Самият институт има дълга история, 
като е създаден през 1946 година и в начало-
то е давал дипломи за учители, които да пре-
подават руски език и литература. 

През 1959 година института е преобразен 
от „Институт по руски език и литература” в 
„Институт по чужди езици”. Не след дълго 
през 1972 година е възстановен „Института 
по руски език и литература” до 2000 година.

До 2000 година института има две направле-
ния, които се въвеждат през 1996 година, те 
били: обучение на учители по руски език и 
литература и обучение на професионални 
преводачи на английски, полски и българ-
ски.

През 2000 година института се превръща в 
„Славянски университет в Баку” или Бал-
канския славянски университет; Baku Slavic 
University на английски, а на азербайджан-
ски е „Bakı Slavyan Universiteti”.

През 2000 г. с указ на президента Алиев име-
то на института е променено и самата промя-
на може да означава, че Азербайджан е поел 
към едно нова начало и се дистанцира от 

Русия както в политически така и в психоло-
гически аспект. С други думи Азербайджан 
е станал достатъчно независим, за да може 
да не разчита на руският език и литература. 
Във всички статии и материали, които чета 
за образованието и в частност за „Славян-
ският университет в Баку” навсякъде пише, 
че Азербайджан е отворена за целият свят и 
„иска да изгради отношения с други страни 
извън границите на бившия Съветски съюз” 
[2].

В самият университет се преподават следни-
те езици:  руски, английски, полски, украин-
ски, български, чешки, турски, гръцки език 
и др.

Това говори за нуждата от квалифицирани 
кадри, които да могат да бъдат на световно 
ниво, които да работят и да са конкурентно 
способни икономически, географски, соци-
ално, политически и културно.

Днес Баку е уникален образователен и кул-
турен център, а в частност Славянският уни-
верситет извършва изследвания и работи 
върху проучването на славянските езици и 
духовните ценности. Университетът осигу-
рява обучение и квалификации не само за 
Азербайджан, но и за различни държави от 
Източна Европа. [4]

Самият университет има образователен и 
културен център на Русия, Украйна, Гър-
ция, България, Полша, Турция, Германия, 
Франция, Беларус и Чехия. [3]

Ние ще се спрем на „Център на българският 
език и култура”. Открит на 7 октомври 2004 
година от президента на Република Бълга-
рия Георги Първанов, той функционира 
под патронажа на посолството на Република 
България в Република Азербайджан.[5]

Един от първите открити центрове в универ-
ситета е този на България, но това не е пър-
вото посещение на български президент в 
Славянският университет. През 2002 година 
на 26-31 октомври президента на Република 
България (1990-1997) Желю Желев посещава 
университета и е удостоен с титлата «Доктор 
хонорис кауза». Той самият казва за универ-
ситета следното „Оставам с прекрасни впечат-
ления от ректора г-жа Абдулаева, от преподава-
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телите и студентите на Бакинския славянски 
университет. Това е колкото предизвикателна, 
толкова и красива инициатива. За мен беше ис-
тинско удоволствие да бъда една седмица в ком-
панията на тези хора.

Гордея се, че съм «Почтен доктор» на такъв пре-
красен университет.

Желая му успех и голям просперитет!” [6]

С титлата «Доктор хонорис кауза» е бил удос-
тоен и президентът Първанов при визитата 
си през 2004 година, когато и официално 
открива културният център. Неговите думи 
за при откриването на центъра са следните: 
„Радвам се, че мога да участвам в откриването 
на Центъра по български език и литература. 
Вярвам в неговото утвърждаване като средище 
за духовно общуване, като един от стимулите 
за развитието на приятелството между Бълга-
рия и Азербайджан, като един от факторите на 
междурегионалното взаимодействие!”

„Центърът беше открит от българския прези-
дент Георги Първанов. Центърът за български 
език и култура способства за популяризирането 
на българския език, културата и историята на 
България и е насочен към развитие на култур-
ните връзки между Азербайджан и България, ра-
боти за приобщаване на младежта към култу-
рата, образованието, просветата, науката на 
двете държави, както и за усъвършенстване на 
учебния процес в областта на българистиката” 
– това са думите на София Шигаева – дирек-
тор на Центъра за български език и култура 
към Славянския университет в Баку, Азер-
байджан.[10]

През 2005 година извънредният и пълно-
мощен посланик на Република България в 
Азербайджанската Република Иван Палчев 
(2004-2008) е прочел лекция на тема „Бълга-
рия по време на преходния период – 1990-
2005”. Това е специална лекция, която е ор-
ганизирана от клуб „Посланически час” в 
рамките на културният център.

През 2006 година „Центърът за български 
език и култура” е посетен от председател 
на фондация „Славяни” Захари Захариев, 
председател на Съюза на българските писа-
тели Николай Петев и председател на Съюза 
на българските журналисти Милен Вълков. 
В своята визита (40-то Народно събрание на 
Република България (2004-2009)) председа-
теля на Народното събрание на Република 
България Георги Пирински е посетил и бъл-
гарският център. [7]  Той пише „С най-добри 
пожелания за успешно развитие и ползотворна 
дейност на Центъра за български език и култура 
на Славянския университет в Баку”.

В следващата година на 11-13 ноември 2007 
г. на официално посещение на министър-
председателя на Република България г-н 
Сергей Станишев в Азербайджанската ре-
публика [8], посещава и българският цен-
тър, като оставя следните слова „Благодаря 
много за топлото посрещане в Славянския уни-
верситет. Пожелавам на Всички преподаватели 
и студенти да пазят и развиват желанието и 
упоритостта в изучаването на България и бъл-
гарски език!”.

На 27 юни 2008 година се е състояла среща 
на студенти със заместник-председателя на 
Държавната агенция за младежта и спорта 
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Михаил Балабанов, директора на национал-
ния център „Европейски младежки програ-
ми и инициативи“ – Иван Модев, члена на 
Либерална младежка асамблея в София и 
Георги Балчев, председателя на Младежкото 
движение за права и свободи в София, както 
и с Борис Михайлов и други.

През 2009 година културният център има 
няколко посещения и доста интересен жи-
вот още от началото на годината. На 8 ап-
рил е имало среща на студенти с омбудсма-
на на Азербайджанската република Елмира 

Сулейманова с гости от България доктор 
Връбка Орбецова, Атанаска Ценкова и дру-
ги. Двадесет и осми същия месец е имало 
среща на студенти с главния секретар на 
Община Варна Михаил Куликов и начални-
ка на отдел «Спорт» в Община Варна Боян 
Атанасов. Май месец същата година от клуб 
„Посланически час”  канят гост извънред-
ният и пълномощен посланик на Републи-
ка България в Азербайджанската Република 
Васил Калинов. Неговото послание към сту-
дентите изучаващи български език и кул-
тура е много патриотично и показва колко 
силна е българската култура „Благодаря Ви, 
че избрахте съдбата да носите България в душа-
та и сърцето си”.

Юни месец е белязана с визита на ректора 
на Университета за национално и световно 
стопанство Борислав Борисов и началник 
на кабинета на ректора Илиана Драганова.  
При своето посещение се подписва договор 
за сътрудничество и съвместна дейност меж-
ду Бакинския славянски университет и Уни-
верситета за национално и световно стопан-
ство.
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Същият месец се е състояла среща на сту-
денти с главния директор на Главна дирек-
ция „Политика за младежта” на Държавната 
агенция за младежта и спорта на България 
Ирена Каракачанова, директора на дирек-
ция „Европейска координация и междуна-
родна дейност” Николай Иванов, главните 
специалисти на Главна дирекция „Политика 
за младежта” Иван Иванов и Николай Пеев, 
регионалния координатор на Главна дирек-
ция „Политика за младежта” Христо Раев.

На девети ноември същата година се е ор-
ганизирала на студенти с преподавателят 
доц. Венета Янкова от Шуменския универ-
ситет „Епископ Константин Преславски” , 
което показва обвързаността на българският 
университет със Славянският университет в 
Баку. [9]

През 2010 година единственото посещение, 
което има центърът от България е гостува-
нето на доц. Снежана Томова и Веска Съева, 
които представят Департамента за езиково 
обучение на Софийския университет „Све-
ти Климент Охридски”.

В настоящата (2011) година през април ме-

сец се проведе среща на студенти със за-
местник-декана на Историческия факултет, 
Софийски университет Св. Климент Охрид-
ски, доц. Тодор Попнеделев и директора 
на Института за докторантски и постдокто-
рантски изследвания „Диалог Европа” доц. 
Костадин Грозев, който сам ни разказа за 
престоя и преживяванията в Баку. Той са-
мият е чел няколко лекции на тема „Българ-
ската историография след 1989: проблеми и 
перспективи”, „България на Балканите и в 
света по пътя на трансатлантическа сигур-
ност и европейска интеграция”, „Национал-
на, регионална и обща история: проблема 
на хронологията, методологията и работата 
с извори”. Провели са кръглата маса на тема 
„Национална и общоевропейска система на 
образованието: общи черти и особености”. 
От „Диалог Европа” са финансирали и от 
България са направили и занесли платна за 
изложба, която там нарекли „Българската 
държава и българите от древността до наши 
дни”. По този начин самият културен цен-
тър се обогатява като материална и култур-
на база. В приложението ще дам специално 
предоставени от доц. Грозев снимки от не-
говата визита в университета и в Центъра за 
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български език и култура.

В интервюто, което дава директорът на Цен-
търа за български език и култура към Сла-
вянския университет в Баку, Азербайджан 
г-жа София Шигаева пред агенция Фокус 
[11] се разбира, че в България ще дойдат 
преподаватели и студенти от Азербейджан 
в България. „Наши преподаватели ще ходят в 
България на лятна школа това лято, а оттам 
трябва да дойдат преподаватели, за да препода-
ват в нашия университет”.

Интересен е факта, че всички преподавате-
ли, които преподават там български език са 
идвали или веднъж или не са идвали в Бъл-
гария. Институт „Диалог Европа“ провежда 
лятна школа по българистика от 17 до 31 юли 
2011 г. в базата на ДАНО център в с. Мом-
чиловци.[12] В школата ще участва група от 
11 студенти и преподаватели от Центъра по 
български език, история и култура към Сла-
вянския университет в Баку, Азърбайджан и 
техни колеги докторанти и преподаватели 
от Софийски Университет.  

На тази школа бяхме поканени и ние от сп. 
“Българска Наука” като гост лектори. Запоз-
нахме се със студентите и им представихме 
нашето списание и дейностите, които раз-
виваме в областта на разпространението на 
науката и знанието. Очаквайте в следващия 
брой специална публикация свързана с ця-
лата школа и интервюта със студентите от 
Славянският университет, които проведох-
ме изцяло на български език. [13]

Беше ни разказано как при посещението в 
Баку студентите са рецитирали известни 
български стихотворения от видни българ-
ски автори. Освен това момичета са играли 
български народни танци, което говори за 
определена подготовка, знание и най-ва-
жното интерес към българската култура.

В интервюто, което агенция „Фокус” взимат 
от г-жа София Шигаева също се разбира, че 
самият център има един много голям и ам-
бициозен проект наречен „Българският език 
в Азербайджан”.  [11]

Целта на проекта е читателите да се запозна-
ят със славяно–тюркски езикови контакти в 
миналото и днес. Проектът ще информира 

за началния етап и по-нататъшното развитие 
на българистика в Азербайджан, дава пред-
става на двата народа за езика и културата. 
Целта на проекта е също така да се даде ин-
формация за научно-изследователска рабо-
та на катедрите в Бакинския славянски уни-
верситет. Особено място ще се отвежда на 
превода на класически литератури на двата 
народа. В проекта ще се говори и за между-
народните връзки на Бакинския славянски 
университет с български вузове. С тази цел 
в проекта са предвидени снимки, даващи 
представа за международни научно-методи-
чески връзки на Центъра за български език и 
култура в БСУ.

    В проекта ще се разглеждат и перспекти-
вите на основни научни и изследователски 
работи.

 Проекта ще се реализира във вид на редица 
научно-публицистични статии, в които ще 
бъдат разгледани периодите на развитието 
на българистика в Азербайджан. В интервю-
то г-жа Шигаева споделя още „Сега още се за-
нимаваме с него. Като перспектива смятаме да 
направим справочник за студенти, които след-
ват български език в „Странознание” за Бълга-
рия. Имаме идея и да напишем азербайджанско 
-български речник – и на двата езика. Подготвя-
ме разговорник на азербайджанско-руски-българ-
ски. Ще има и книга – как се развива българският 
език в Азербайджан в края на XX век и началото 
на XXI век, какъв интерес има към езика, какви 
връзки има между двете държави, има ли някакво 
свързващо звено между нас, някакви исторически 
условия.” [11]

Перспективата и стимулът за проекта са оп-
исание на сайта на университета[1].

    Днес все повече се разширяват обществено-
политически, икономически и културни връзки 
на Азербайджан със страните на световната 
общност, а едно от важните неща е развитие на 
отношения със страните от Източна Европа. В 
момента в Бакинския славянски университет 
на факултета „Международни отношения и 
Странознание” се подготвят висококвалифи-
цирани специалисти по различни страни, една 
от които е България. Изучаване на история, 
съвременен общественно-политически, соци-
ално-икономически и културен живот на тази 
държава придобива голямо значение във връзка с 
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разширяване на двустранните отношения меж-
ду Азербайджан и България. Затова всеки, който 
кандидатства за студент на факутета „Стра-
нознание (България)”, се нуждае не само от учеб-
на и научна, но и от специална справочна лите-
ратура.

Целта и задачите на проекта са: [1]

„Кратък справочник за студенти, които след-
ват във факултета „Странознание” (България) 
е предназначен основно за студенти от първи 
курс, които изучават България, за да получат 
обща информация за страната, нейното държав-
но устройство, конституция, история, култу-
ра, икономика, международни връзки на България 
с различни страни и международни организации. 
Предполага се публикуването на този справоч-
ник на азербайджански и руски езици.

    Към реализирането на проекта ще се привли-
чат преподаватели и студенти от факултета 
„Странознание” на Бакинския славянски уни-
верситет.”

Центърът популяризира българският език, 
културата и историята на България. Българ-
ският език в Славянския университет в Баку 
се изучава от 1996 година.

Центърът разполага с българска библиотека, 
която разполага с около 300 книги, учебни-
ци, учебни помагала, речници, художест-
вена литература, литература по история, 
религия, култура, икономика и български 
език. Освен книги библиотеката разполага с 
вестници и списания, също така и с аудио и 
видео касети както и CD и DVD дискове. Вся-
ка една книга може да се заеме и да се чете 
извън библиотеката, а някой са в достатъчен 
брой, за да се използват в образователният 
процес по време на различни занятия. Цен-
търът е оборудван и с най-модерно техниче-
ско оборудване.

В центъра функционират три секции: учеб-
но-методическа, научно-изследователска и 
културна.

Интересен е създаденият разговорен клуб на 
български език, който спомага за разговор-
ната реч на студентите. На всички учащи се 
дава възможност да говорят с други хора, на 
чийто майчин език е българският. От голямо 

значение е това, че на срещите със студенти-
те вземат участие посланика на Република 
България в Азербайджан, консула, военния 
аташе и други сътрудници на посолството. 
Темите на разговорния клуб са най-различ-
ни: икономика, политика, култура и други 
сфери на обществения живот. Тези срещи 
подпомагат студентите да се развиват не 
само речта, но и повече да узнаят за Бълга-
рия,  за нейните обичаи и традиции.

Проследявайки хронологично най-ключо-
вите събития, които са се случили през годи-
ните в Центъра за български език и култура, 
можем да кажем, че мероприятията провеж-
дани там са свързани с историята, културата, 
науката и политиката на България. 

Центърът поддържа активни контакти с по-
солството на Република България в Азербай-
джан, което спомага за посещенията на дър-
жавни дейци и представители на обществе-
ния и културния живот на тази страна при 
техните визити в Баку. Центърът взема ак-
тивно участие във всички мероприятия, ко-
ито се провеждат от посолството.

Освен това, за приобщаване на българите, 
живеещи в Азербайджан, към нашата култу-
ра в центъра всяка година се празнува Но-
вруз байрам. Провеждането на такива меро-
приятия спомага за взаимно проникване на 
двете култури.

Директорката  споделя още, че имат нужда 
от български преподаватели в центъра, раз-
казва, че са имали такива, но са си отишли. В 
момента таи надежди, че от Софийски Уни-
верситет като партньор и в частност близки-
те отношения на Историческия факултет ще 
им осигури такива кадри в най-близко бъде-
ще.

В центъра работят двама/трима души като 
изследователски екип, лаборант, оператор и 
един директор - г-жа София Шигаева.

Може би най-интересният въпрос, които от 
цялото интервю на агенцията[11] е „Има ли 
интерес към българския език и култура от стра-
на на студентите в Баку?”

Отговорът на директорката е следният: „Да, 
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естествено. При нас български език се изучава в 
два факултета – „Международни отношения и 
регионознание” и „Право”. В момента се обуча-
ват над 30 студенти от Азербайджан в двата 
факултета. Имаме и студенти, които изуча-
ват магистратура българистика.”

Азербайджан се развива много бурно в кул-
турно отношение. Това заключение го пра-
вим както на базата на изложените до сега 
факти така и на това, че това е една от дър-
жавите, която не просто взе участие в таз 
годишната Евровизия[15], но и спечели със-
тезанието. Интересен е фактът, че домакин 
тази година на „Световния форум за диалог 
между култури” се е провел в Баку. [14]

Азербайджан е страна на кръстопът, тя е и 
член както на Организацията Ислямска кон-
ференция, така и на Организацията за си-
гурност и сътрудничество в Европа.

По време на своята визита в Азербайджан 
министърът Вежди Рашидов е имал среща с 
президента Илхам Алиев на която са подпи-
сали първият рамков документ между Бъл-
гари и Азербайджан, който регламентира 
основните области на културно сътрудни-
чество. По време на разговора между двама-
та президента на Азербайджан е споделил 
„Очакваме да видим на наша сцена български ав-
тори, творци и състави”.
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