ОТЧЕТ за 2002
на секция "Литература на Българското възраждане"
за работата през 2002 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Научни проекти
1.1. Проект "Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане" /отг.
Р. Дамянова/.
1.1.1. Енциклопедия "Българско възраждане.- Литература. Периодичен печат.
Литературен живот. Културни средища" /гл.ред. Д.Леков, отг. От Института за л-ра
Р.Дамянова/. През 2002 г. продължи предаването на статии с втора /окончателна/
редакция - бяха предадени общо 125 статии. Бе събран материал и написани 32 статии
/първа редакция/ и предадени на енциклопедичен редактор за изчитане. Допълнително
бяха предадени и статии от сътрудници извън Института за литература - Ст. Таринска,
К. Станева , И. Добрева / СУ"Св.Кл.Охридски"/, Ел.Иванова /НБКМ/. Бе назначена
С.Бакърджиева на временен трудов договор като литературовед и енциклопедичен
редактор; започна преписването на невключените в база данни статии. През 2003 г.
колективът , работещ по Енциклопедията, ще приключи с работата по написване на
статии /първа и втора редакции/, допълнителни уточнявания и актуализиране на
фактология и библиографията.
1.1.2. Интердисциплинарен форум "История на българската менталност" /отг.
Д.Господинов/, проведен на 15 май 2002 г. Тема на форума - "У дома - куче, пред
хората - тигър. Статус, репрезентация и идентичност, или за българските салтанати".
Участваха с доклади и в дискусията всички членове на секцията- Д.Господинов,
Н.Аретов ,К.Михайлов, Р.Дамянова, Л.Михова, Н.Капралова, Н.Пътова. Присъстваха и
участваха с доклади и колеги от ПУ"П.Хилендарски" - К.Протохристова, Т.Ичевска,
А.Странджева, Ел.Гетова, от ШУ"Еп. К..Преславски"- С.Сивриев, от Института за
история - проф. Р.Радкова
1.1.3. КОЛЕГИУМ по възрожденска литература / отг. Р.Дамянова, К.Михайлов/- през
2002 г. Колегиумът бе проведен в рамките на Национално честване на 175 г. от
рождението на Петко Р. Славейков. - 21-22 ноември 2002 г.Бе изграден Инициативен
комитет с председател чл.-кор. К.Косев и членова Р.Дамянова, К.Михайлов /Институт
за литература/, К.Топалов /СУ"Св.Кл.Охридски"/, Ю.Николова /ПУ"П.Хилендарски"/,
Ст.Пинтев /Научен архив на БАН/, В.Караджинов /Акад. Издателство "М.Дринов"/,
В.Манов /Дом на учения"/. Бе обявено Национално честване на П.Р.Славейков, което
включва: Тържествено събрание /18 ноември в Голямата зала на БАН/, с основен
доклад от К.Михайлов и изложба от архиви и архивни материали за П.Р.Славейков.
Тържественото събрание бе поздравено от Президента на Република България Георги
Първанов, от чл.-кор К.Косев, зам.председател на БАН и от ПУ"П.Хилендарски",
Филологически факултет.
В рамките на Националното честване бе проведен и Колегиумът по възрожденска
литература. Бяха прочетени и дискутирани общо 36 научни доклада , които
коментираха различни проблеми от творчеството на П.Р.Славейков, бяха изнесени нови
факти. В Колегиума участваха изследователи от всички университети встраната, от
Института за ритература, Института за история, Института по балканистика, Института
по български език. Тази значима изява на секция "Литература на Българското

възраждане" при Института за литература бе високо оценена от чл.кор К.Косев,
зам.председател на БАН и бе предложено да се подготви и издаде от Академично
издателство "М.Дринов" сборник с научни изследвания.
1.2. Участия в конференции:
Н. Аретов:
2. Научна конференция "Езикът и литературата в епохата на глобализацията", доклад
"За една ранна проява на "глобализация". Музикалните предпочитания на
революционерите в "Миналото" на Ст. Заимов", София, 21-22. 05. 2002.
3. Научна конференция "Да мислим периода. Проблеми на литературната периодизация
през XIX и XX век", доклад "Въобразено и обусловено в типологиите, през които се
мисли българската литература от ХІХ в.", София, НБУ, 27-28. 05. 2002.
4. Международна конференция "Балканите: Картографиране на идентичностите (ХVIII
- ХХI в.)", доклад "Въобразената география на Османската империя в спомените на
трима български революционери (Захари Стоянов, Стоян Заимов и Минчо Кънчев)" София, 18-20. 10. 2002.
5. Международна конференция "Myths, Songs and Tales - our Cultural Heritage"
("Митове, песни и приказки - нашето културно наследство"), доклад Between the Stormy
Balkan and the Bright Mediterranean: The Cultural Being of Bulgarian myth" ("Между
бурливия Балкан и светлото Средиземноморие. Културното битие на българските
митове") (с М. Неделчев) - Родос (Гърция), 27-27. 10. 2002.
6. Научна конференция "Слово и образ", доклад "Неудобните текстове и образът на
автора" - София, 28-29. 11. 2002.
7. Научна конференция "Модерността вчера и днес",организирана от Дружество за
изучаване на ХVІІІ в /председател Н.Аретов/. - 25-26 февруари 2002 г. Участват с
доклади Н.Аретов, Р.Дамянова, Л.Михова.
1.2. Проекти, в които участват членове на секцията
Н. Аретов:
1. Интердисциплинарен проект "Балкански идентичности в българската култура от
модерната епоха (ХIХ - ХХ век)". Научен ръководител на проекта и съставител (заедно
с Н. Чернокожев) на сборника:
Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). Част
2. С., 2002.
Организиране на трети етап "Нови подходи и методи в университетското образование
по проблемите на балкански идентичности".
Подготовка на уеб-страница и конференция.
2. Проект "Модерността вчера и днес", организиране на научна конференция,
изработване на уеб-сайт и подготвяне на сборник (съвместно с Р. Заимова). Подготовка
на сборник от конференцията
3. Проект "Преводна рецепция на европейските култури в България", ръководител на
частта "Френска литература"
4. Подготвен българо-полски проект "Проблеми на народната и културната
идентичност. България и съседи". От секцията участват Н.Аретов /ръководител на
проекта/, Д.Господинов. Приет от Научния съвет.

В.Балевски:
1. "Преводна рецепция на европейските литератури в България"
2. "Езопски език в българската литература през последните 20 години".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3 български
2.1.3.1 излезли от печат през 2002 г.
1. Аретов, Н. Прочити и проблематизации. Балкански измерени на образите на своето и
другото. - Литературен вестник, № 4, 30. 01 - 05. 02. 2002. Йtudes Balkaniques, 2002, No
1, рр. 144-149 (на английски).
2. Аретов, Н. Похитената вяра и българската национална митология. - Литературна
мисъл, 2001, № 1-2, . 55-86. (публикувано 2002)
3. Аретов, Н. Българската култура и "духът" на Средиземноморието. - Литературна
мисъл, 2002, № 1.
4. Аретов, Н. Диалектика на традиционното и модерното. "Видрица" на поп Минчо
Кънчев. - Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Секция Филология, Т. 39, кн.
1, 2001, . 57-73. (публикувано 2002)
5. Михайлов, К. Добро и зло в интерпретацията на П. П. Славейков. - Литературен
форум, № 17 (501), 30 апр. - 6 май 2002, с. 8.
6. Михайлов, К. Реториката на Ботев или загадката на една снимка. - Пламък, 2002, №
11-12, . 33-38.
7. Михайлов, К. Престижът и престижното в Българското възраждане. - Страница, 2002,
№
8. Дамянова, Р. "Стереотипи и показност /типологически съотнасяния" - сп.
"Страница", Пл. кн.4, 2002 г., . 44-48.
2.1.3.2. приети за печат през 2002 г.
1. Михайлов, К. Анализ на стихотворението "Миг" от Д. Дебелянов. В поредицата на
Велико-Търновския университет "Разночетения"
2. Михайлов, К. Анализ на стихотворението "Гора" от Д. Дебелянов. В поредицата на
Велико-Търновския университет "Разночетения"
3.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и
в тематични сборници:
2.2.1. В чужбина:
1. Аретов, Н. Литература и национальная мифология. Болгарский казус. In: The National
Idea as a Research Problem. Ed. J. Sujecka. Slawistyczny osrodek wydawniczy. Warszawa,
2002, pp. 117-138.
2. Aretov, N. The Myth of the Kidnapped Faith and The Bulgarian National Discourse. In:
Literarni mystifikacie, etnicke myty a jejich uloha pri formovani narodniho vedomi. Studie
Slovackeho Muzea. Uherske Hradiste 6/2001, рр. 73-77. (публикувано 2002).
2.2.2 у нас
2.2.2.1 излезли от печат през 2002 г.
1. Аретов, Н. Иван Вазов и Васил Попович. Из историята на едно забравено
литературно съперничество. В: Наследството Вазов. Университетско изд. "Св. Климент

Охридски", С., 2002, . 166-171.
2. Аретов, Н. Издателската съдба на възрожденските мемоари. В: История на книгата начин на живот. Сборник в чест на Ани Гергова. Съст. Кр. Даскалова. Изд. ЛИК, С.,
2002, с. 182-198.
3. Аретов, Н. Затворническите мемоари. Казусът Светослав Миларов. В: Фигури на
автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев. Унив. изд.
"Св. Климент Охридски", С., 2002, с. 278-285.
4. Михайлов, К. За един неподозиран принос на Славейковци в българската народоука.
В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Секция "Филология". Т. ХХХІХ. Кн.
1. Пловдив, Издателство на Пловдивския университет, 2001 (Отп. 2002), . 73-83.
5. Михова, Л. Възрожденският свят в изследванията на Юлия Николова. - В:
Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Секция филология. Т. XXXIX, Кн.1,
Пловдив, Издателство на Пловдивския университет, 2001, . 5 - 13.
Книжката е посветена на 60-годишнината на доц. д-р Юлия Николова.
6. Михова, Л. Митовете за новите герои във възрожденските песнопойки. -Във: В
търсене на митичната тъкан. (Сборник с научни изследвания от конференцията в
Пловдив, 15 - 17 септември 2000 г.) С., 2002, 110 - 117.
7. Михова, Л. Словесният и иконичният образ във възрожденската книжнина. - В:
История на книгата - начин на живот. (Сборник в чест на проф. Д.ф.н. Ани Гергова) С.,
2002, 199 - 217.
8. Михова, Л. Пътят или за географските и духовни маршрути на Българското
възраждане. - В: Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и
поклонничество. (Международен университетски семинар за балканистични
проучвания и специализация) Благоевград, 2001, 160 - 169.
9. Капралова, Н. "Вълшебната приказка и масовата литература" В: В търсене на
митичната тъкан. Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15-17
септември 2000г. София: Боян Пенев, 2002, . 70-86 (на български и френски език).
10. Капралова, Н. Le rфle des traductions dans la constitution du champ scientifique bulgare
. In : La France, l'Europe et les Balkans. Crises historiques et tйmoignages littйraires. Actes
du colloque international 22-23 septembre 2000. Sofia : Editions de l'Institut d'Etudes
Balkaniques, Arras : Artois Presses Universitй, 2002, pp. 281-289
11. Балевски, В. Митовете в обществото - създаване и унищожение. В: В търсене на
митичната тъкан. Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15-17
септември 2000г. София: Боян Пенев, 2002, . 185-194 (на български и френски език).
12. Господинов, Д. Името на героя. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски".
Секция "Филология". Т. ХХХІХ. Кн. 1. Пловдив, Издателство на Пловдивския
университет, 2001 (Отп. 2002), . 151-159.
13. Дамянова, Р. "Реклама/разгласа през Възраждането или появата на "очакващия
човек" - Научни трудове на ПУ"Паисий Хилендарски", секция "Филология" /в чест на
60-годишнината на доц.,д-р Юлия Николова/, т.ХХХІХ,кн. І, 2001 г., . 47-57.
14. Дамянова, Р. "Страхът като културна емоция /опит за типология на източниците и
формите на страх през Българското възраждане/" - сб. "Фигури на автора. Юбилеен
сборник в чест на 60- годишнината на професор Боян Биолчев." С., 2002, 437-443.
2.2.2.2 приети за печат през 2002 г.
1. Михайлов, К. Стихово-организационна контекстуалност на Ботевата поезия. . - В
сборник, посветен на проф. Т. Жечев
2. Михайлов, К. Незвестни факти за българската история. Интерес и памет към
българския етнос и българските земи в руска среда - В: Сборник в чест на Н. Драгова
3. Михова, Л. История и разказване. - В: Научен сборник в чест на проф. д.ф.н.

Надежда Драгова.
4. Михова, Л. Мадмоазели и малакови (за литературните интерпретации на модната
женска дреха през Възраждането) - В: Модерността - вчера и днес. (Сборник статии от
научна конференция, организира от Общество за проучване на XVIII в.). Ред. Н.
Аретов, Р. Заимова.
5. Дамянова, Р. Предговор към сборник "Вечните страсти български. Памет за Тончо
Жечев" - "Човекът граница".
2.3. Издадени през 2002 г. научни книги:
2.3.2. у нас
1. Михайлов, К. Петко Славейков - поетически послания. С., "Ариадна", 2002, 176 с.
(монографично изследване за основните поетически тенденции у П. Р. Славейков)
2. Капралова, Н. В търсене на митичната тъкан. Сборник с научни изследвания от
конференцията в Пловдив, 15-17 септември 2000г. София: Боян Пенев, 2002, 205 +198
с. (двуезичен сборник на български и френски език). Съставителство, редакция и
превод.
2.4. Издадени през 2001 г. учебници и печатни учебни пособия:
1. Аретов, Н. Литература за 10 клас. Задължителна подготовка. Изд. "Анубис", Второ
изд. 2002. (В колектив с К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов, С. Черпокова),
разделът "Възрожденска литература" (с. 171-210).
2. Аретов, Н. Литература за 10 клас. Профилирана подготовка. Изд. "Анубис", Второ
изд. 2002. (В колектив с К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов, С. Черпокова),
разделът "Възрожденска литература" (с. 161-190).
3. Аретов, Н. Христоматия по литература. 10 клас. Изд. "Анубис", 2002, 400 с.
(съвместно с Кл. Протохристова, Св. Черпокова, Р. Божанкова).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2001 г.
2.5.1. книги и брошури:
1. Аретов, Н. (Редактор) Едуард Саид. Отразяването на исляма. Превод Л. Дуков. Изд.
"Кралица Маб", 2002, 280 с.
2. Господинов, Д. Списание "Изток" бр. 1/2002. С., ЛИК, 2002, 160 с. Концепция и
цялостна реализация на броя (авторски материали и преводи от английски и санскрит).
Редактор. Администриране и поддръжка с авторски материали и преводи на сайта за
източна култура "Изток.Нет" (www.iztok.net)
3. Господинов, Д. Какудзо Окакура. Книга за чая. С., ЛИК, 2002, 112 с. (книгата е
определяна като "малка класическа творба" за чая, културата, историята и философията
на Изтока). Преводач (от английски).
4. Господинов, Д. Дайдоджи Юдзан Тайра но Шигесуке. Будо Шошиншу. Кодексът на
самурая. С., "Изток - Запад", 2002, 180 с. (класическо японско произведение от ХVІІ в.).
Преводач (от английски).
5. Господинов, Д. Хун Дзъчън. Цайгънтан. Корените на мъдростта.С., "Изток - Запад",
2002, 204 с. (класическа творба на китайската литература в жанра "цинйен" от ХVІІ в.).
Преводач (от английски).
ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Отчет за докторантите.
Марилени Карамузи /Гърция/ - докторант на самостоятелна подготовка към секцията с
научен консултант Л.Михова. През 2002 г. предаде завършен дисертационен труд,
който бе обсъден /6 декемвври/ на заседание на секцията и бе открита процедура за

защита. Избрани рецензенти - проф. Н.Драгова и ст..с. , д-р Ан.Милтенова.
Николета Пътова - докторант към секцията с научен ръководител Н.Аретов. Завърши
дисертационния труд и предстои обсъждане в секцията.
Светлана Русинова - докторант към секцията с научен ръководител Р.Дамянова. През
2002 г. завърши дисертационния си труд и предстои обсъждането му в секцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Подготовка на специалисти във ВУЗ
9.1.1.
Лекции във висши учебни заведения - Л.Михова в ПУ"Паисий Хилендарски" - общо 70
часа; Н.Аретов - СУ "Св.Климент Охридски" - общо 60 часа.
9.1.3.. Подготовка на дипломанти
Л.Михова - научен ръководител на трима дипломанти - от ПУ"П.Хилендарски" и спец.
"Културология" към Великотърновски университет - учебен център /София/
Р.Дамянова - рецензент на двама дипломанти от специалност "Културология" към
Великотърновски университет - учебен център /София/
ПРИЛОЖЕНИЕ 10: Експертна дейност:
10.1.
Д. Господинов - член на издателски съвет (издателство "Изток -Запад")
10.2
Р. Дамянова Рецензия пред ВАК за хабилитация на Десислава Лилова, м. Април 2002 г.
Рецензия за приемане за печат от Научен съвет на Института за литература на сборника
"В търсене на митичната тъкан" /съст. ред. и превод на френски ез. Н.Капралова/.
Представяне на сборника "В търсене на митичната тъкан" - Премиера, м.юни 2002 г.,
Френски културен институт.
Представяне и ръководство на премиерата на книгата на Елка Трайкова " Българските
литературни полемики", м. Март , 2002 г.
Представяне на книгата на К.Михайлов "Петко Славейков - поетически послания" м.ноември 2002 г.
Н.Аретов - рецензия за хабилитация на Е.Налбантова/ВТУ"Кирил и Методий"/
Представяне на Е. Бърк "Философско изследване…" - Радио Христо Ботев, 03. 01. 2002.
Представяне на Е. Бърк "Философско изследване…" - СУ, Библиотека на Британския
съвет, 28. 01. 2002.
Кръгла маса "Балканските идентичности в българската култура" - Хотел Рила, 29. 01.
2002.
Представяне на "Балканските идентичности в българската култура" - Нощен хоризонт,
02. 02. 2002.
Разговор за "Балканските идентичности в българската култура" и др. - RFI, 05. 03. 2002.
Представяне на издателство "Кралица Маб" - Радио Алма Матер, 18. 06. 2002.
К. Михайлов Рецензия за дисертационния труд на гл.ас. Албена Плахова на тема "Мотото в
българската литература", защитен пред научен съвет през м. декември 2002 г.
Д. Господинов - представяне на том първи от съчиненията на Иван Хаджийски в гр.
Троян на 14.10.2002 г.
Участие в изпитна комисия за избор на докторант по възрожденска литература при
Секция "Литература на Българското възраждане". Председател Р. Дамянова, членове Л.

Михова, Н. Аретов, К. Михайлов
Обсъден труд на В. Смоховска "Възрожденската литература в европейски контекст" в
секцията
ПРИЛОЖЕНИЕ 11:Международна дейност
Н. Аретов - Подготвен българо-полски проект "Проблеми на народната и културната
идентичност. България и съседи". Приет от научния съвет.
Р. Дамянова - Ръководител на научен проект "Българо-руски литературни и културни
взаимоотношения" /от руска страна е проф. Г.Гачев/ - през 2002 г. бе осъществена
среща на ръководителите на проекта и обсъдено подписването на договор.
ПИЛОЖЕНИЕ 13: Участие в редакционни колегии
13.1 на списания у нас
Н. Аретов - член на редколегията на Лит.мисъл
Р.Дамянова - член на редакционен съвет на "Бълг. език и литература"
ПРИЛОЖЕНИЕ 14: Информация за предстоящи конференции
Н. Аретов
1. Интердисциплинарна конференция "Пари, думи, памет" - 27-28 март 2003.
3. Международна интердисциплинарна конференция "Балкански идентичности в
българската култура" и кръгла маса "Нови подходи в университетското преподаване на
проблемите, свързани с идентичностите" - юни 2003.
Д. Господинов - ІІІ интердисциплинарен форум "История на българската менталност" май 2003
Провеждане на ежегодния колегиум на секция през м. ноември 2003 г.
Зав.секция "Литература на кото възраждане":
/ст.н.с.,д-р Р.Дамянова/
Секретар:
н.с. д-р Д. Господинов

