ОТЧЕТ
НА СЕКЦИЯ "СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ"
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2003 Г.
През изминалото полугодие членовете на Секцията продължиха работата си по вече
предначертаните планове, подготвяйки и нови проекти.
По дългосрочния проект "ДИАЛОГЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА СЪС
СВЕТА - 19 И 20 В. ТИПОЛОГИЧНИ И РЕЦЕПЦИОННИ АСПЕКТИ" ст.н.с.Л.
Григорова приключва изследване за "Димитър Димов в европейски контекст. Жената
като художествено-психологическа идентичност". Проф. Л. Минкова продължава
работата си върху темата "Карл Емил Францоз и България", а н. с. А. Иванова работи
върху студията "Мотивът "никога вече" в поезията на южнославянски символизъм".
Във връзка с този проект са отделни публикации или разработки на ст. н.с. Г. Цанков,
н.с. А. Иванова, проф. Л. Минкова ("Н. Н. Мурзакевич и България"), Св. Иванова
("Конфесионални различия като фактор на междулитературното общуване") и др.
С довършителна работа по унгарската част от тома за ПРЕВОДНАТА РЕЦЕПЦИЯ на
немскоезичните литератури участва ст.н.с. Й. Найденова.
Друга основна планова задача е международният българо-полски проект "ОТ
МОДЕРНИЗЪМ КЪМ ПОСТМОДЕРНИЗЪМ: БЪЛГАРО-ПОЛСКИ ЛИТЕРАТУРНИ И
КУЛТУРОЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ" с ръководител доц. М. Карабелова. След успешно
проведената през 2002 г. конференция, завършва подготовката на сборник за
постмодернизма, с участието на български и полски учени. Предстои окончателното му
редактиране и предпечатна подготовка.
По двустранния българо-словашки проект "ГЕРОЯТ В БАЛКАНСКИТЕ И
СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ НА ХХ ВЕК" с ръководител ст.н.с. Хр.
Балабанова беше извършена важна организационно-подготвителна работа и
конкретизирани колоквиумите от българска и словашка страна за тази година - през м.
юни и м. октомври.
През настоящата година започна работата по проекта "ПОД ЗНАКА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ" - ръководител Й. Найденова, в рамките на
който ще се отбележи 75-годишнината на проф. Боян Ничев. За целта са набелязани
основни проблемно-тематични полета за участие в съставянето на сборник и
конференция в областта на българистиката, славистиката и компаративистиката.
Поканени за участие са учени от различни научни звена.
Наред с активната индивидуална дейност на членовете на Секцията, на отделно
заседание през м. април (и съвместно с ръководството на Института) беше поставен
акцент върху нуждата от методологическо обновяване на сравнителното
литературознание днес и формулирането на актуалните изследователски сфери. В този
контекст е и научен проект "Проблеми на сравнителното литературознание":
предизвикателствата на европейските културни диалози днес", който ще разширява
възможностите за актуализация на компаративните практики и възгледи у нас, ще
открие възможност за задълбочаване и на международното сътрудничество.

