Институт за литература към БАН
Департамент „Нова българистика“ на НБУ
представят

Национален научен форум
по случай 90 години
от рождението на Ивайло Петров
Унгарски културен институт
София, ул. „Аксаков“ № 13
22 ноември 2013 (петък)
ПРОГРАМА
9:30 – Регистрация на участниците и откриване на научния форум.
Приветствия: д-р Тошо Дончев, директор на Унгарския културен
институт, доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за
литература към БАН, доц. дфн Пламен Дойнов, ръководител на
департамент „Нова българистика“ на НБУ.
10:00–13:00 – Предобедна научна сесия:
Ивайло Петров – идентичностите на автора
Водещ: доц. д-р Бисера Дакова
10:00 – проф. д-р Божидар Кунчев (Софийски университет): Изкуството е
моят морал
10:15 – проф. д-р Сава Сивриев (Шуменски университет): За чудесното
раждане и за ирониите в „Преди да се родя”
10:30 – Росица Чернокожева (Институт за литература). Подслушаното от
живота (Към психоаналитичния прочит на „Преди да се родя и след това”)
10:45 – Юлиан Жилиев: Биографичният наратив и „обърканите записки” на
Ивайло Петров
11:00 – доц. д-р Мая Горчева: Прозата на Ивайло Петров и опитомяването на
„страха от плебса”
11:15 – доц. д-р Вихрен Чернокожев (Институт за литература): „Присъда
смърт” на Ивайло Петров или защо отсъства българският политически
роман
11: 30 – д-р Емилия Алексиева: Лъжата, без която не можем
11:45 – Катя Кузмова-Зографова (Национален литературен музей): Ивайло
Петров – писателят като художник
12.00 – проф. дфн Инна Пелева (Пловдивски университет): Ивайло Петров –
между бягството и завръщането

12:15 – 13:00 – Дискусия.
13:00–14:00 – Обедна пауза.
14:00–17:00 – Следобедна научна сесия:
Романът „Хайка за вълци“ в българската литература и култура
Водещ: доц. дфн Пламен Дойнов
14:00 – доц. дфн Пламен Дойнов (Нов български университет): Случаят
„Хайка за вълци“ в литературно-политическия контекст между края на 70те и началото на 80-те години на ХХ век
14:15 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Полемично за
жанровата природа на „Хайка за вълци“, отново
14.30 – проф. дфн Иван Станков (Великотърновски университет): Скритият
дебат за теодицеята в „Хайка за вълци“
14:45 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Употреби на
мълчанието в романа „Хайка за вълци“
15:00 – Никола Радев: Как беше издаден романът „Хайка за вълци“ през 1986
година: версията на редактора
15:15 – д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Записки по
колективизацията
15:30 – д-р Радка Пенчева (Къща-музей „Емилиян Станев“ – Велико
Търново): Унищожителни процеси в българското село – от „Мъртво
вълнение“ до „Хайка за вълци“
15:45 – Никола Иванов: „Хайка за вълци“ на Ивайло Петров и „Ловецът на
диви патици“ на Тодор Ризников. Паралели
16:00 – Георги Гроздев: Хайките. Цивилизацията и ние
16:15 – проф. дфн Антоанета Алипиева (Шуменски университет): „Мъдрият
няма идеали” („Хайка за вълци от Ивайло Петров)
16:30 – 17:00 – Заключителна дискусия.

