ОТЧЕТ
Секция "Нова и съвременна българска литература" 2010 г.
Проекти
Енциклопедичен речник на новата българска литература – в три тома.
Ръководител: ст.н.с.д-рВихренЧернокожев.
На заседание на редколегията беще прегледан отново словника на „Български писатели
1878-2010. Кратък речник“ и бяха превъзложени някои статии.
Периодика и литература. Ръководител П. Ватова
Завършени са шест статии / сп. “Златорог”, частта поезия и критика за поезията; сп
“Вечерни часове”, “Еделвайс”, “Туристки живот”, “Весела България”, “Див дядо”/ за
том 6-ти от поредицата, с автори Н. Александрова и П. Ватова. Паралелно беше
извършена и редакторска работа по новопостъпилите статии. Изработен е от Р.
Чернокожева азбучен показалец-речник от 27 страници върху статии за 36 издания .
Актуални прочити на новата и съвременна българска. Ръководител: ст.н.с. Свилен
Каролев
Във връзка с 80-годишнината на проф.М. Цанева, съвместно със СУ “Св. Кл.
Охридски” на 24 и 25 юни се проведоха Юбилейни академични четения.
Организатори бяха Св. Каролев, Л. Малинова, М. Димитрова и Кр. Йорданова /СУ/. От
Института участваха –Е. Трайкова, Св. Каролев, В. Чернокожев, Пл. Антов, Н. Аретов,
М. Гиргинова, Л. Малинова, Ал. Антонова, Р. Шивачев, Р. Чернокожева, Ем.
Алексиева.
На 17-ти декември, в НБКМ се състоя Юбилейна научна сесия, посветена на 100годишнината от появата на две класически антологии: “Българска антология”,
съставена от Д. Подвързачов и Д. Дебелянов и “На Острова на блажените” – от П. П.
Славейков под надслов “Островът на антологиите: 1910 и след това”. Отговорници :
доц..д-р Пл. Антов и ас. д-р Г. Господинов. Участници от направлението – Пл. Антов,
Е. Димитрова, Ал. Антонова.
Научни издания
В направление “Нова и съвременна българска литература” са в процес на подготовка за
печат са следните научни сборници:
- сборник, посветен на 100-годишнината от рождението на Димитър Димов. Редактори
– н.с.д-р М. Иванова –Гиргинова, н.с.д-р Е. Димитрова, ас. Б. Борисова /СУ/ и А.
Свиткова.
- сборник посветен на 100-годишнината от рождението на Н. Вапцаров. Редактори –
Св. Каролев, Г. Господинов и М. Димитрова.
- сборник в чест на 80-годишнината на проф. М. Цанева, с редактори Св. Каролев, Л.
Малинова, М. Димитрова и Кр. Йорданова /СУ/
Приключи работата по събиране на материалите за научен сборник, посветен на 65годишнината на Св. Игов, чиято подготовка е съвместно с ПУ. Отговорник от страна на
направление “Нова и съвременна българска литература” доц.д-р Е. Трайкова.
Участия на учените от направлението в научни форуми, организирани от други
научни
Е. Трайкова участва в конференция, организирана от НБУ и НБКМ, „100 години от
рождението на Иван Богданов”, февруари 2010г.
Иван Христов участва в международна славистична конференция на тема "Война и
мир", Лос Анджелис, САЩ, 18, 19, 20, 21 ноември 2010 г; Кръгла маса на тема "Деконструиране на канона", организирана съвместно с дискусионен клуб „Литературен
вестник” - СУ „Св. Кл. Охридски” - 10 юни, 2010 г., Кръгла маса на тема
"Българската и македонската литератури в новия милениум: процеси и

тенденции" - МКИЦ - София - 14 май, 2010.
Пл. Антов се включи в Националната научната конференция “1910” (НБУ, ЮЗУ) – 17–
18 юни – София–Благоевград; и в годишната конференция на Българското общество за
проучване на ХVІІІ век “Европеизъм и регионализъм през “дългия” ХVІІІ век” –
22–23 окт.
Б. Дакова взе участие в международна научна конференция (Австрия–Франция–
Белгия–Швейцария), посветена на Фридерике Майрьокер – 17–18 юни 2010 във
Виенския университет
Цв. Атанасова и М. Гиргинова участваха в научната сесия „Цветан Марангозов в
литературата, политиката, театъра и киното” – НБУ, департамент „Нова
българистика”, 19 ноември 2010 г.
Ал. Антонова участва в кръгла маса, организирана от Института по балканистика към
БАН на тема "Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременността на
миналото" (24-25 май 2010г, Институт по балканистика).
М. Иванова – Гиргинова взе участие в ХХХІХ международна филологическа
конференция ( 15-20 март, 2010 г.Санкт Петербург) и в ХV Державински четения
(Современные исторические проблемы болгаристики и славистики”,17-19март,
2010, Санкт Петербург); както и в културните празници на тема: „Памет за Мина”,
посветени на 100 годишнината от смъртта на Мина Тодорова в Париж .
Г. Господинов участва в следните форуми - изнасяне на лекция по покана на
Международния панаир в Лайпциг на тема “Krise? Welche
Krise!”
/18. Март 2010, Лайпциг/; Вечерта на
Европейската литература в Британската библиотека, Лондон, по покана на
Европейската комисия/
12 Май 2010, Лондон/,
литературна дискусия на Международния литературен фестивал ITEF в Истанбул
/ 29 Октомври – 2 Ноември 2010/
През отчетния период бяха публикувани следните авторски книги на членове на
направлението: М. Иванова – Гиргинова , „Блянове по модерна драма.
Драматическият проект на Петко Тодоров”, С., ИЦ „Боян Пенев”, 2010 , 256 с. ISBN
978-954-8712-65-1
Пламен Антов - “Поезията на 1990-те: Българско и постмодерно”. Пл., изд. “Жанет45”, 2010, 300 с.
Ивайло Христов – „Тревожната съвестна Марко Семов", ИК "ЗОВ" , 207с., ISBN 978954-8772-15-0
"Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски", ИК "ЗОВ", 276 с., ISBN 978954-8772-17-4. Изданието е спечелило конкурс на Столична програма "Култура".
Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и
равносметки - Ръководител: н.с. Едвин Сугарев, сътрудници - ст.н.с.Цветанка
Атанасова, н.с. Елка Димитрова..
Беше създаден електронен сайт с адрес: http://modernism-bg.com/index.php.
Беше подготвен сборник с академични критически статии (Приложение, том 4 на
„Критическото наследство на българския модернизъм”), резултат от
конференциите, проведени по проекта. Статиите бяха редактирани, коригирани и
подготвени за печат. Част от тях бяха качени на предвидения за това сайт на проекта.
Политика и литература, ръководител В. Чернокожев
През май 2010 г. в Националната библиотека бяха представени три книги от проекта:
сборникът „Антитоталитарната литература” и първите две книги от поредицата
„Другата българска литература на ХХ век”. През м. декември 2010 г. излезе и третата
книга от поредицата – „Слово и Родина” – критически статии от Йордан Бадев,
съствителство и предг. проф. Божидар Кунчев., С., ИЦ "Боян Пенев", 2010, 364 с.,ISBN

978-954-8712-66-8
По профила на проекта беше обявена редовна докторантура и след проведения
докторантски изпит Соня Николова беше зачислена като редовен докторант.
Започна подготвителната работа – събиране на база-данни - за нов подпроект към
проекта „Литература и политика” с работно заглавие: „Литературата на
мюсюлманските общности срещу насилственото им асимилиране от
комунистическия режим в България през 70-те и 80-те години на ХХ век”, който
ще бъде осъществяван съвместно с доц. д-р Зейнеп Зафер от Анкарския университет –
Турция.
Вихрен Чернокожев участва в конференциите по повод 100-годишнините от
рождението на Борис Делчев /април, 2010/ и Асен Христфоров /дек. 2010/ Васил
Балевски е участвал в VІІ Арнаудови четения в Русе /22-23 май 2010/ .
По темата на проекта е публикувал и статията „Трагичная судьба деятелей славянской
культуры.// Болгария и Русия /ХVІІІ – ХХ в. Взаимопонимание. – Москва, 2010, с. 147151. Емил Димитров завърши и издаде през 2010 г. книгата си „Михаил Арнаудов.
Дневник. Публицистика. Речи. Съставителство, встъп. студия, коментар... С., ИзтокЗапад, 2010, 412 с.
"Българската литература за деца –национални и универсални ценности"ръководител : Ивайло Христов, секретар Р. Чернокожева..
Това е нов проект, по който направлението работи от средата на 2010г.
Беше организирана на Втора Национална научна конференция "Връстници на всички
времена"-28 октомври 2010 г. , посветена на на 100-годишнината на списание "Детска
радост", редактирано от Ран Босилек; 90 години от рождението на Леда Милева и 90
години от рождението на Валери Петров. В сесията взеха участие учени от Институт за
литература - БАН, СУ "Св. Кл. Охридски", ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград, Шуменския
университет "Св. К. Преславски", НБКМ "Св.св. Кирил и Методий", ВТУ, писатели и
преводачи. От ИЛ взеха участие: Ел. Трайкова, П. Велчев, Ив. Христов В.
Чернокожев , Р. Чернокожева, Ал. Антонова , Л. Малинова, Р. Шивачев, Ем. Алексиева.
Събрани са по-голяма част от докладите и се подготвя сборник.
В процес на съставителство е антологията "Най- хубавото от списание "Детска
радост". Росица Чернокожева е събрала 300 стр. поезия от наличните годишнини на
сп."Детска радост". Започната е работа от Ивайло Христов по събиране на материали за
прозата, печатана на страниците на списанието.
Росица Чернокожева участва в Международна кръгла маса "Комиксът за деца" в
рамките на ХII Национален фестивал на детската книга, април 2010 г., с пленарен
доклад на тема "Из историята на комикса за деца в България" в съавт .с В.Чернокожев.
Международни проекти
Литературата в парадигмата на културния диалог България/Русия. Съвместен
проект с Института за руска литература „Пушкински дом”, Санкт Петербург,
Русия. Ръководители : н.с. д-р Мариета Иванова - Гиргинова и проф. Всеволод
Евгениевич Багно, секретар: ст.н.с.д-р Радослава Илчева
През 2010 г. работата по проекта беше частично реализирана и включи:
1. събиране на докладите от проведената през 209 г. Българо-руска конференция в
Санкт Петербург и качването им в ел.вид от колегите в ИРЛИ “Пушкински дом“;
2.работно посещение на ръководителя на проекта Мариета Иванова -Гиргинова в ИРЛИ
- Санкт Петербург 15-21 март 2010 и среща с проф. В. Е Багно и проф.С.А. Кибальник ;
3. изготвяне на нов съвместен руско-български проект на тема: Образът на „другия”:
митове и реалност в историята на българо-руските културни взаимоотношения,

предаването му във ФНИ за финансиране по Програмата за сътрудничество на БФНИ с
РГНФ, чрез средствата по който да се финализира работата и от проекта по ЕБЕР , а
именно издаването на съвместен руско-български сборник „Русия в многополярния
свят: Образът на Русия в България, образът на България в Русия”и провеждането
на двустранен семинар по методологически проблеми. Руската част от проекта беше
номинирана през октомври 2010, но не можа да получи парите и да стартира своята
работа, защото проектът е двустранен, а БФНИ замрази разглеждането на проектите за
2010 г. Резултати от българска страна се очакват сега, в края на март 2011 г., и от тях
ще се разбере какви са реалните финансови възможности за довършване на работата по
този проект
През отчетния период приключиха успешно и процедурите по хабилитиране на
Мариета Иванова-Гиргинова, Александър Йорданов, Людмила Малинова и Елка
Димитрова.
Литературният сътрудник д-р Иван Христов беше избран за научен сътрудник втора
степен.

