ОТЧЕТ
Секция “Литература на Българското възраждане” 2008 г.
Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане
Ръководител: ст. н.с. дфн Р. Дамянова.
Проектът обхваща основните задачи на секцията - работа по приключване на
Енциклопедия "Българско възраждане", участия в конференции, подготовка на
колективни издания.
• Енциклопедия "Българско възраждане. Литература. Периодичен печат.
Литературен живот. Културни средища". През 2008 г. Св. Русинова представи 28
статии, отделно бяха допълнени от членове на колектива още 11, като всички са
предимно от втора, окончателна редакция. Предстои осмисляне на работата по
оставащите статии, като ще бъдат включени още колеги, за да може през 2009 г.
работата по енциклопедията да приключи окончателно.
• Проведен бе ежегодният Колегиум на секцията (организатори Д. Господинов и
Н. Пътова) на тема: "Самобитност, заимствания и синтези на българското
литературно и културно развитие" - 20 ноември 2008 г. В него взеха участие и
колеги от СУ "Св. Климент Охридски" и от ПУ "Паисий Хилендарски".
• Издаден е научен сборник Въпреки различията. Интеркултурни диалози на
Балканите с участие на изследователи от Хърватия, Полша, Македония, Сърбия,
Гърция и България. Рец: Milana Romic, Interkulturni dijalog na osnovama, ne
(samo) usprkos razlicitosti. - Philological Studies (Ljubljana), 2008, vol. 2.
• Лични теми на членове на секцията и участия в конференции:
Р. Дамянова - приключи работата по личната тема "Емоциите в културата на
Българското възраждане", която беше издадена като отделна монография.
Продължи работата по събиране на материал за монография върху Сава
Доброплодни.
Н. Аретов взе участие в 10 международни и национални конференции:
1. Научна конференция "160 години от рождението на Христо Ботев", доклад
"Ботев и поетическите опити на някои неговите съвременници (Георги Раковски,
Димитър Великсин, Васил Попович и Кръстю Пишурка) - Калофер, 5 януари
2008.
2. International Conference "Lives in translation: South Eastern European Diaspora
writing before and after 1990", paper "Emigres: a gaze from home". - Groningen,
April 17-18th, 2008.
3. Участие в Междуинститутски проект на Българското общество за изучаване
на 18 век "Идеите на Просвещението и развитието на балканските култури".
4. Международна интердисциплинарна конференция "Природа и общество. 230
години от смъртта на Жан-Жак Русо (1712-1778)", организатор и доклад
"Българските образи на Русо" - НБКМ, 17-18 октомври 2008.
http://www.bulgc18.com/Rousseau/Aretov.htm
4. Кръгла маса "Актуални понятия в изследванията на балканските култури",
доклад "Универсално или локално" - Институт по балканистика, 21 май 2008.
5. Международна научно-практическа конференция "Българите от Молдова и
Украйна - език, литература, история, култура, образование", доклад "Болград и
възрожденският театър. Васил Попович" - ДИУУ, 26-27 септември 2008.
6. International Conference "Relations grecobulgares a l'epoque des definitions
nationales", paper "Hellenic mythology: Usages and transformations in Bulgarian
literature from early 19th century" - 2-4 October 2007, Institut de Recherches

Neohelleniques, Athens.
7. Международен научен симпозиум, посветен на 170-годишнината от
рождението на Марин Дринов, доклад "Марин Дринов за етногенезиса на
българите. За един забравен спор и неговите мотиви." - Панагюрище, 20-21
октомври 2008.
8. Кръгла маса "В търсене на интердисциплинарност" на Академичен кръг по
сравнително литературознание, организатор и водещ, доклад
"Интердисциплинарност - начин на употреба". - Софийски университет, 4
декември 2008.
9. Научна конференция "Българският криминален роман", организатор и
встъпителен доклад "Всичко е ясно, да влезе убития. Опит за социологически
размисли върху днешния български роман за престъпления". - НБКМ, 15
декември 2008.
10. Кръгла маса "В търсене на българското: конструиране на националната
идентичност", доклад "Песни за народа, песни за душата. Първоначални
наблюдения върху музикалните предпочитания на идеолозите на българския
национализъм през ХІХ век." - 19 декември 2008, НБУ.
В. Балевски взе участие в организирането в ХІV Световен конгрес на славистите
в Охрид (10-16 септември 2008 г.); честването на 130 годишнината от
рождението на М. Арнаудов в Русе 24-26 октомври 2008 с доклад "Михаил
Арнаудов и Българското възраждане"; Кръгла маса "Съвременници на акад.
Михаил Арнаудов" съвместно с Искра Арнаудова. Комплектоване и редактиране
(Р. Дамянова и Д. Господинов) на раздел "Литературознание" на сборник,
посветен на 200 години новобългарска печатна книга: "И на печат поставих…"
Книгата, езикът, литературата". Съставителство на сборника Михаил Арнаудов ученият и творецът.- София, 2006 [2007].
Д. Господинов: индивидуална тема (хабилитационен труд) "Герои, негодници и
глупаци: светогледи, културни ценности и стандарти през Българското
възраждане".
Н. Капралова: защитена дисертация на тема "Книги и читатели в зората на
Модерното време: спомоществователството" в университета на Артоа, Арас,
Франация (декември 2008 г.).
Н. Пътова - работа по лична тема "Параметри на другостта".
Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука
Ръководител: ст. н.с. дфн Р. Дамянова, секретар Н. Капралова.
Излезе от печат сборникът "Иван Д. Шишманов - наука и политика. Шишманови
четения. Книга трета". София, 2008 г. Редакционната колегия в състав Р. Дамянова, Н.
Капралова, Ст. Бояджиева, Р. Попов и Вл. Мурдаров подготви том "Иван Д. Шишманов
- култура и политика. Шишманови четения. Книга четвърта". Получена е субсидия,
предстои отпечатване.
Балканските идентичности в българската култура
Ръководител: ст. н.с. дфн Н. Аретов.
Периодично се актуализира web-страницата на проекта - www.ilit.bas.bg/bi.
България и Русия ХVІІІ-ХІХ век. Представи и реалност, съвместен проект с Руската
АН, Институт по славянознание, Москва
Ръководител ст. н.с. дфн Р. Дамянова.
Комплектуван и редактиран е сборник "България и Русия - взаимопознание" (Р.
Дамяносва, Р. Русев и Н. Пътова), предаден на партньорите в Москва за превод и
отпечатване в Русия.

В проблемнотематичните рамки на проекта бе предложена темата "България и Русия посоки на взаимност" и реализиран международен интердисциплинарен форум във
връзка с Годината на Русия в България - 15-16 декември 2008 в Русе. Във форума
участваха от Института за литература Л. Минкова, Р. Дамянова, Р. Русев, М. Гиргинова
(подготвиха доклади също Н. Пътова и Р. Илчева), а също и 20 учени от Москва и
Петербург и 30 учени от различните университети в България. Предстои отпечатването
на сборник с изследвания върху темите на представените доклади.
България и Чехия (ХVІІІ-ХХ) - култура и модернизация, съвместен проект с
Чешката АН, Славянски институт, Прага
Ръководители ст. н.с. дфн Р. Дамянова.
Комплектуван и редактиран (редколегия Р. Дамянова, Н. Капралова, Хана Гладкова,
Вл. Кржиш) е сборник с изследвания в резултат на проведената през 2006 г. научна
конференция "Християнство и културна идентичност. България и Чехия през ХVІІІ-ХХ
в.". Предстои отпечатването му в Чехия.

