ОТЧЕТ
за работата на секция "Литература на Българското
възраждане"през първото полугодие на 2003 г.
Първото полугодие на 2003 година бе активен научен период за членовете на секция
"Литература на Българското възраждане".
І.Научни проекти
1. Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане /отг.
Р.Дамянова/1.1. Продължи работата по Енциклопедия "Българско възраждане" - написване на
статии /първа редакция/ и попълване и написване на окончателна втора редакция, и
предаването им на енциклопедичен редактор. Предвижда се до края на 2003 г.
основният корпус на Енциклопедията да бъде завършен.
1.2. Всички членове на секцията участваха с доклади в интердисциплинарната
конференция "Пари, думи, памет" организирана от Българско общество за проучване на
ХVІІІ в. /ръководител Н.Аретов/. Материалите бяха предадени за подготвения научен
сборник - м. април 2003 г.
1.3. При голям интерес бе проведен ІІІ Интердисциплинарен форум на секцията по
програма "История на българската менталност" на тема "Българските герои фабрикация и употреби"/ръководител Данчо Господинов/. Членовете на секцията
участваха с доклади и в дискусията - м.май 2003 г.
1.4. Активна бе работата по предаване и редактиране на статиите за сборник "Петко
Р.Славейков" - отг. Р. Дамянова, К. Михайлов, Н. Капралова, К. Топалов, Юлия
Николова /редколегия/. Предстои окончателното комплектуване и предаване на
сборника за печат.
2. През първото полугодие стартираха три нови научни проекта на секцията
/концепциите бяха докладвани и приети от Научен съвет/:
- "Иван Д.Шишманов и европеизацията на българската хуманитарна наука" /рък. Р.
Дамянова и Н. Капралова/;
- " Компютърна обработка на възрожденските текстове"/рък. К.Михайлов/
- "Географски каталог на българската книжнина и литературна интелигенция през
Възраждането" /отг. Л.Михова/.
3. Интердисциплинарен проект "Нови методи и подходи в университетското
преподаване на проблема за балканските идентичности" /отг. Н.Аретов/ - имаше две
прояви : проведен семинар на тема "Българските арменци" /м.април 2003/; провеждане
на международна конференция "Балканските идентичности в българската култура"
/м.юни 2003/.
4. Българо-полски проект "Проблеми на народната и културната идентичност. България
и съседи" /отг. Н.Аретов/ - проведена работна среща, изясняване на плана на работа,
подготвени съвместни публикации.
ІІ. Научни публикации
През първото полугодие на 2003 г. излязоха от печат научни сборници, в които
участват членове на секцията:
1. Модерността вчера и днес /съст. и предговор Н.Аретов, Р.Заимова/
2. Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на проф. К.Топалов. С., 2003
3. Памет и дълг. При глаголемите на българската литература.Сборник по повод 60годишнината на проф.Иван Радев. В.Търново, 2000
4. Д.Дебелянов "Съвременни интерпретации" , ВТ, 2003 - участва с изследвания
К.Михайлов
5. Подготвен бе сборник "Въобразеният текст" /отг. Н.Аретов, Д.Господинов/ по повод

70-годишнината на ст.нс. Ст.Таринска. Предстои подготовка за публикуване.
6. През 2003 г. излязоха и няколко книги на членове на секцията:
1. В проекта "Издирване, проучване и публикуване на ръкописно наследство на
български писатели" - излезе книгата "Змей Горянин. Майчина вяра", С., 2003 . предговор и съставителство В.Балевски.
2. По проекта "Нови методи и подходи в университетското преподаване на проблема за
балканските идентичности" - излезе от печат Т.ІV от поредицата "Балкански
идентичности в българската култура" С., 2003 - съст, ред.и предговор Н.Аретов.
3. Излезе научно-популярното издание"Циганите. Интердисциплинарна антология.
Прев. Е.Стоянов" - ред. Н.Аретов
4. Д.Господинов "Ямамото Цунетомо. Хагакуре. Записките на самурая. С., 2003.превод от английски и коментарии.
През първото полугодие беше успешно защитена докторска дисертация на Мариалени
Карамузи /Гърция/ с консултант Л.Михова - на тема "Никодим Светогорец и атонският
неоисихазъм".
Продължи участието в обучение на студенти - Н.Аретов - ВТУ"С.Св.Кирил и Методий"
и Л.Михова в ПУ "П.Хилендарски".
Членове на секцията бяха ангажирани в различни видове експертна дейност - членове
на редакционни колегии и съвети /Н.Аретов и Р.Дамянова/; рецензии - Н.Аретов,
Р.Дамянова, Л.Михова; научно ръководство на дипломанти , доклади пред ВАК.
30.VІ.2003 г.
Зав.секция "Литература на Българското възраждане"
/ст.н.с., д-р Р.Дамянова/

