ОТЧЕТ
Секция “Руска литература” 2008 г.
Руската литература в българското интернет пространство: текстове и четене
Ръководител ст. н.с. д-р Р. Русев.
Съвместно с Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски"
(Благоевград) бе организирана и проведена на 30 октомври международна научна
конференция (организационен комитет: Радостин Русев, Магдалена КостоваПанайотова и Йордан Люцканов). В работата на конференцията взеха участие учени от
Московския държавен университет "Михаил Ломоносов", Русия (Марина Сидорова) и
Института за литература "Тарас Шевченко" към Националната академия на науките на
Украйна (Елена Полищук), както и от български университети: Софийски университет
"Св. Климент Охридски" (Ренета Божанкова), Нов български университет, София и
(Татяна Фед и Йордан Ефтимов) и Югозападен университет "Неофит Рилски",
Благоевград (Магдалена Костова-Панайотова, Анжелина Пенчева, Ели Бояджиева,
Атанаска Методиева).
В докладите и дискусиите на конференцията бяха засегнати и обсъдени интересни
теоретични въпроси, свързани с взаимодействието между литературата и новата хипермедия, за възможностите, които дава Мрежата за среща и взаимодействие между
различните (национални) култури, за новия тип автор и читател в интернет, за новите
литературни институции, за битието и статута на класиката в мрежата, за конфликта
между електронната и книжната литература и съдбата на книгата.
Секцията бе представена със следните доклади:
- Йордан Люцканов: Поетика и публикуемост, поетика и публикуваност (руският
модернизъм в руската мрежа);
- Радослава Илчева: Читатель как автор и герой Рунета;
- Радостин Русев: Руската литература в българските виртуални библиотеки.
Участие в проекти на други секции от Института за литература:
Всички изследователи от секцията участват 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.
Предстоящо е издаването в Москва на научен сборник, със статии в който участват
Христо Манолакев, Радостин Русев, Радослава Илчева и Йордан Люцканов. Радостин
Русев е и член на международната руско-българска редколегия на научния сборник.
Научни публикации на учените от секцията:
През 2008 г. изследователите от секцията имат общо 20 публикации (в това число и
приети за печат), от които 5 в чужбина. Йордан Люцканов подготви за печат и издаде
книгата си "Дрехата на съдбата: Романът на Дмитрий Мережковски "Юлиан
Отстъпника" (Анализ на класицистичния му символизъм)".
През отчетния период усилията на секцията бяха насочени и към публикуването на
резултатите от проекти, разработвани в секцията през предишните години. В
издателски център "Боян Пенев" излезе от печат научният сборник "Теодор Траянов и
неговата епоха" със съставители и редактори Стоян Илиев, Емилия Стайчева и
Радостин Русев. Завършена бе редакторската работа и е готов за печат и сборникът
"Погасло дневное светило..." по проекта "Руската литературна емиграция в България
през 20-те - 40-те години на ХХ век", изследователската работа по който завърши през
2007 г. (съставители и редактори Радостин Русев, Христо Манолакев и Йордан
Люцканов).
Участия в научни форуми (освен международната научна конференция, организирана
от секцията):

Йордан Люцканов е участвал в Международен симпозиум "Съвременни проблеми на
литературознанието" (Тбилиси, Грузия, 16-18 декември) с доклад "Географията на
културата в лириката на Николай Гумильов" (на руски език) и в Годишна научна
конференция на Факултета по Славянски филологии на СУ (28-29 май) с доклад
"Есхатология и екология у един руски поет".
Радостин Русев е представил доклади на Юбилейна международна научна конференция
"35 години катедра "Обща и сравнителна литературна история", Велико Търново (ВТУ
"Св. св. Кирил и Методий", 16-17 май 2008 г.) и Интердисциплинарен форум "България
и Русия - посоки на взаимност", Русе (Русенски университет "Ангел Кънчев", 14-17
декември 2008 г.)
За отбелязване е доброто сътрудничество на секцията (организиране и участие в
конференции, преподавателска и експертна дейност) с Филологическия факултет на
Югозападния университет "Неофит Рилски" (Благоевград) и Нов български
университет, както и с изследователи от чужбина - от Московския държавен
университет "Михаил Ломоносов", Русия и Института за литература "Тарас Шевченко"
към Националната академия на науките на Украйна. С положените от Йордан
Люцканов усилия се стигна до изготвянето и подписването на договор за
сътрудничество между Института и чуждестранна научна институция (Института за
грузинска литература, Тбилиси), както и на предстоящ българо-грузински проект, по
чиито тематика и основни параметри вече има постигнато съгласие.

