ОТЧЕТ
Секция “Руска литература” 2005 г.
През изтеклата отчетна година научно-изследователската дейност на секцията бе
съсредоточена върху общосекционния проект
Руската литературна емиграция в България (20-те – 40-те г. на ХХ век)
Ръководител: ст. н.с. д-р Р. Русев.
Проектът трета поредна година се финансира от Национален фонд "Научни
изследвания" към Министерството на образованието и науката и изследователската
работа по него вече се намира в заключителната си фаза. Пред завършване е
създаването на "Речник на руската емигрантска периодика в България (1920-1943 г.)" и
съставянето на сборник с научни изследвания за руската литературна емиграция у нас
през 20-те - 40-те г.на ХХ век. През 2005 г. са написани и предадени речникови статии
за 17 издания: Христо Манолакев - "Русская правда", „Знамя России", „Зарницы" и
„Русские сборники"; Радостин Русев - "Молодое слово", "Свободная речь", „Шопот",
"Листок студенческого академического кружка" и "Неделя"; Радослава Илчева „Кубанер-Алексеевец", „Галиполийский вестник", „Галиполийский бюллетень",
„Вестник галиполийцев в Болгарии", „Вестник общества галиполийцев"; Йордан
Люцканов - „На Родину", „Общественный голос", „Родина".
Участниците в проекта от секцията работят върху следните студии и статии, които
трябва да завършат и представят през 2006 г.: Христо Манолакев -Руската София 1921 година; Радостин Русев - Тенденции в културния и литературния живот на
руската емиграция в България; Радослава Илчева - Българската „Казакия" (20-те - 40те години на XX век); Емил Димитров - Стилиян Чилингиров и А. М. Фьодоров.
Приложение: Ст. Чилингиров. Спомени за А.М. Фьодоров (публикация и бележки);
Йордан Люцканов - Балканите и България у "евразийците".
Международна научна конференция на Международната асоциация на
преподавателите по руски език и литература МАПРЯЛ "Междукултурната
комуникация и руските литературни модели", София, 6-7 юни2005 г.
Институтът за литература чрез секция „Руска литература" бе основен организатор на
конференцията, проведена съвместно с Дружеството на русистите в България,
Министерството на образованието и науката, Шуменския университет „Еп. Константин
Преславски" и Руския културно-информационен център в София. В организационния
комитет на конференцията участваха Христо Манолакев и Радостин Русев . В научната
работа на конференцията с доклади участваха всички от секцията: Христо Манолакев Женският текст в руската литература на ХІХ век: Между канона и литературната
история; Радостин Русев - Предизвикателството хипертекст, или краят на книгата;
Радослава Илчева - Кто такая Ольга Инсарова?; Йордан Люцканов - Персийската
миниатюра в лириката на Николай Гумильов. Материалите от конференцията ще бъдат
издадени в сборник, по съставителството и редакцията на който вече работят Хр.
Манолакев и Р. Русев. Осигурено е финансиране на сборника.
Участия в други научни форуми:
Международни:
Радостин Русев. Течения в русской эмигрантской общественной мысли в Болгарии в 20х и 30-х годах ХХ века. - Международна научна конференция „Русская эмиграция на
Балканах", Варна, 1-4 юни 2005 г.
Национални:
Христо Манолакев. Руският сюжет днес: между литературна история и канон. Научна конференция "Литературознанието през ХХ век: Динамика на ценностите",
София, 21-22 ноември, организирана от секция "Теория на литературата".

Радослава Илчева. „По дрехите посрещат..." или Външният вид в културологичната
антитеза Изток - Запад. - Интердисциплинарна научна конференция
"Оксидентализмът или (тенденциозните) «източни» представи за «Запада»",
организирана от Българското дружество за проучване на XVIII век. София, 4-5 май
2005 г.; Предизвикателството на автора: неназованият герой. - Национална
конференция в чест на 85-годишнината на акад Ив. Дуриданов. София, 9-10 май, 2005 г.
Радостин Русев. Шолохов: митове, мистерии, истини. - Кръгла маса „Михаил
Шолохов. Известният и неизвестният. Дискусионни въпроси", Велико Търново (ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий"), 17 май 2005 г.

