ОТЧЕТ
Секция “Руска литература” 2006 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 се финансира от Национален фонд "Научни изследвания" към МОН 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 2006 г. са написани и предадени
речникови статии за 15 издания: Христо Манолакев - "Новая Россия", "Русская правда",
"Русский инвалид", "Набат", "Софийские новости", "Русское дело", "Русский
кооператор" и "Русские сборники"; Радостин Русев - "Голос русской молодежи",
"Русское эхо" и "Вопль"; Йордан Люцканов - "Русский сокол в Болгарии", "Русская
мысль", "День русской культуры". Извършена е научна редакция на предадените през
2005 г. статии.
Участниците в проекта от секцията продължават работата върху студиите и статиите,
включени в сборника с научни изследвания върху руската литературна емиграция у
нас. Христо Манолакев е завършил темата "Руската емигрантска периодика в България
(1920-1922)". Радостин Русев работи върху "Тенденции в културния и литературния
живот на руската емиграция в България", а Радослава Илчева изследва "Българската
"Казакия" (20-те - 40-те години на XX век". Йордан Люцканов завърши студията си
Балканите и България у "евразийците", обсъдена на заседание на секцията. В проекта е
включен и Емил Димитров с темата "Стилиян Чилингиров и Александър
Митрофанович Фьодоров", както и изследователи от Русия и други наши научни
институции (СУ "Св. Кл. Охридски", ПУ "Паисий Хилендарски", ВУ "Св.св. Кирил и
Методий").
В рамките на проекта по покана от руска страна Р. Русев участва в международна
конференция "Руската емиграция - духовен и културен феномен" (24-25 май 2006 г.) с
доклад "Специфика на руската емигрантска журналистика и публицистика в България
(1920-1943 г.)". В дискусията по доклада му, изнесен на пленарното заседание, той
представи проекта, който заинтригува руските изследователи.
През октомври излезе от печат научният сборник "Междукултурната комуникация и
руските литературни модели". Сборникът съдържа материали на български и руски
език от проведената през април 2005 г. в София Международна научна конференция на
МАПРЯЛ.
Р. Илчева участва в интердисциплинарна научна конференция "Пътища и граници:
утъпкани и нови" на Българското дружество за проучване на XVIII век (София, 10-11
април 2006 г.) с тема "Пътуването, което преобърна Русия". Хр. Манолакев се включи в
литературни четения в чест на 80-годишнината на проф. д-р Георги Германов (София,
29 май 2006 г.) с тема "Свидригайлов и Печорин". Р. Русев участва в Международни
научни четения, посветени на 75-годишния юбилей на професор д-р Ангел Анчев
(Велико Търново, 6-7 ноември 2006 г.) с доклад "Руската художествена проза в края на
ХХ век: под знака на еклектиката и естетическия плурализъм".
На 1 февруари 2006 г. се проведе успешно публичната защита на труда на Йордан
Люцканов за научно-образователната степен "доктор" Изтокът, Гърция и Рим в
контекста на руския "сребърен век" (Дмитрий Мережковски и Николай Гумильов). На
19 април трудът е утвърден от ВАК (Комисия № 13, Протокол № 7 от същата дата).

