ОТЧЕТ
Секция “Руска литература” 2007 г.
Руската литературна емиграция в България (20-те – 40-те г. на ХХ век)
Ръководител: ст. н.с. д-р Р. Русев.
През 2007 г. завърши научно-изследователската работа по проекта. Обобщеният отчет
и останалите документи по приключването му, както и основните резултати от
проведените научни изследвания са представени и приети от Национален фонд
"Научни изследвания" към МОН, който финансира проекта. Основната цел на научния
екип, участващ в проекта, беше създаването на "Речник на руската емигрантска
периодика в България (1920-1943 г.)". Във връзка с това бяха проучени и обработени 74
литературни, информационни, обществено-политически, военни и други периодични
издания на руската емиграция, излизали у нас в различно време през периода 1920-1943
г. (списания, вестници, единични листове). Научноизследователска работа беше
извършена от четиримата изследователи в секцията: Р. Русев (автор на 20 речникови
статии), Хр. Манолакев (автор на 17 речникови статии), Й. Люцканов (автор на 18
речникови статии) и Р. Илчева (автор на 15 речникови статии). В изпълнението на
проекта взе участие и гл.ас. д-р Галина Петкова от Софийския университет "Св.
Климент Охридски" (автор на 4 речникови статии). Паралелно с Речника участниците в
проекта подготвиха и сборник с научни студии и статии за руската емиграция у нас:
Хр. Манолакев: Руската емигрантска периодика в България (1920-1922 г.); Р. Илчева:
Поезия и военна журналистика; Й. Люцканов: Балканите и България у евразийците; Р.
Русев: Тенденции и особености на литературния и културния живот на руската
емиграция в България. Към научния екип се присъедини и Емил Димитров от сектор
"Изворознание" към Института за литература със статията Стилиян Чилингиров и
Александър Митрофанович Фьодоров. Автори на статии за сборника са и
изследователи от Института по история при БАН, Софийския университет "Св.
Климент Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и др. През периода на провеждане
на научно-изследователската работа участниците в проекта са направили общо 22
публикации в научни издания, от които 9 в чужбина, 11 в България и 2 в електронни
научни и литературни сайтове, участвали са с доклади, свързани с темата на проекта на
7 научни форуми, от които 2 международни в чужбина, 4 международни у нас и 1
национален. През второто полугодие редакционна колегия в състав Р. Русев, Хр.
Манолакев и Й. Люцканов започна редакторска работа и подготовка за публикуване на
речника и научния сборник.
Руската литература в българското интернет пространство: текстове и четене
Ръководител ст. н.с. д-р Р. Русев.
През 2007 г. бяха изготвени концепцията и основните параметри на този нов секционен
научно-изследователски проект. Проектът бе обсъден и утвърден в Научния съвет на
Института за литература през м. май. През второто полугодие на 2007 г. започнаха
научните изследвания по проекта. Подготвя се провеждането на научна конференция
през м. октомври 2008 г.
През отчетния период всички изследователи от секцията взеха участие и в съвместния
проект на секция "Литература на Българското възраждане и Института по
славянознание при РАН "България и Русия - представи и реалност в ХVІІІ-ХХ век"
с ръководител ст.н.с. дфн Румяна Дамянова. В организираната научна конференция
"България и Русия (ХVІІІ-ХХ в.): взаимопознание" (София, 7 юни 2007 г.) участваха Р.
Илчева (с доклад "България и българите в руската романтична поема от първата трета
на ХІХ век") и Р. Русев (с доклад "Славянската идея и славянофилството в представите
и очакванията на руската емиграция в България").

Р. Илчева е участвала и в Международния конгрес на МАПРЯЛ (Варна, 17-22
септември 2007 г.) с доклад "Миф о Галлиполи", както и в Литературните четения,
посветени на 65-годишнината на проф. Петко Троев (26 ноември 2007 г, София) с
доклад "Герой нашего времени" (От Петра Первого до Петра Врангеля)".
През 2007 г. изследователите от секцията имат 12 публикации в научни списания и
сборници, от които 5 в чужбина. Проведеният конкурс за научен сътрудник ІІІ-І степен
по руска литература бе спечелен от д-р Йордан Люцканов

