ОТЧЕТ
за научно-изследователската дейност на Секция "Руска литература" за първото
полугодие на 2003 г.
І. Общо-институтски и секционни проекти.
Общо-институтски
1. По проекта "Теодор Траянов и неговата епоха" (ръководител проф. дфн Ст. Илиев,
науч. секретар ст.н.с. II ст. д-р Р. Русев).
1.1. Бяха проведени заключителните разговори за външно финансиране на подготвяния
сборник с материали от Международната Научна конференция, проведена през
миналата година.
1.2. Сборникът е окончателно окомплектован и подготвен за внасяне на обсъждане в
Научния съвет на Института за литература.
1.2. Рецензент доц. Л. Стаматов.
Общо-секционни
1. "Руският повествователен канон ХVІІІ-ХХІ век" - ръководител ст.н.с.II д-р Хр.
Манолакев.
1.1. Започна подготовката по организиране на Национална научна конференция в края
на годината, изпратени са покани участие до колегите-русисти от различните
университети в страната.
1.2. Проведени са разговори финансовото осигуряване на конференцията и
евентуалното издаване на сборник с материали.
2. "Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те г. на ХХ век)" с
ръководител ст.н.с II ст. д-р Р. Русев.
2.1. Проведено бе съвместно заседание с колеги от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", на
което бяха обсъдени възможности за координиране работата по проекта.
2.2. Проектът кандидатства на 13 конкурсна сесия за финансиране на Научноизследователски проекти пред Националния съвет "Научни изследвания" към МОН (м.
април).
ІІ. Научни сесии и конференции.
През отчитания период ст. н.с. д-р Хр. Манолакев, ст. н.с. д-р Р. Илчева участваха с
доклади в:
1. Интердисциплинарна научна конференция "Пари, думи, памет" (София, 34.IV.2003)", организирана от Българско общество за проучване на 18 век" - (имената на
докладите са посочени в индивидуалните отчети).
ІІІ. Кадрово състояние.
1. Н.с. д-р Радостин Димитров Русев бе избран за ст.н.с. ІІ ст.
2. Докторантът Йордан Люцканов (с научен ръководител проф. д.ф.н. Ст. Илиев)
положи успешно изпитите по специалността.
IV. Преподавателска дейност (по "Инструкцията" на Института № 9)
Ст.н.с. д-р Хр. Манолакев
1. Лекционен курс "История на руската литература ХІХ-ХХ век" за студенти 3/4 курс
Бълг. филология (задочно) към ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград (30 часа).
2. Лекционен курс "История на руската литература ХІХ век" за студенти 3 курс
Славянска филология (редовно) към СУ "Св. Кл. Охридски" (45 часа) (м. март - юни).
V. Списък на публикациите на членовете на Секция "Руска литература" за първото
полугодие на 2003г.
1. Студии, статии:

ст. н.с. д-р Р. Илчева
1. Руската русалка. - сп. Болгарская русистика, 2002, № 2, (с. 24-28).
(Забележка: Индивидуалните отчети се прилагат към Общо секционния отчет).
София, 23.06.2003 г.
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