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10:00 – проф. Пламен Дойнов, д.н. (НБУ): Третият живот на Трифон Кунев. Лицето на 

интелектуалната съпротива в България през 1945/1947 г. 
 

ПОЕТЪТ – НАРОДНИКЪТ И СИМВОЛИСТЪТ 
 

10:30 – проф. Михаил Неделчев (НБУ): Ланчелото: За маските на Трифон Кунев 

10:45 – проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ): Трифон-Куневият културен билингвизъм: между 

фолклора и сецесиона  

11:00 – доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ): „Хризантеми“ на Трифон Кунев – „неоромантична, 

сантиментална и сецесионно-психологична“ поезия? (Бележки върху картината, нарисувана от 

Димитър Аврамов) 

11:15 – проф. Николай Димитров, д.н. (Великотърновски университет): „Хризантеми“ на 

Трифон Кунев и поетическите меланхолии през първото десетилетие на ХХ век 

11:30 – доц. д-р Морис Фадел (НБУ): Траурът в поезията на Трифон Кунев 

11:45 – Надежда Александрова: За „Антология“ (1937) на Трифон Кунев 
 

12:00 – 12:30 – Дискусия. 

12:30 – 13:30 – Обедна пауза. 

 

САТИРИКЪТ И ПУБЛИЦИСТЪТ 
 

13:30 – д-р Мария Огойска (НБУ): Портрети, „славословия“, пародии в прозата на Трифон Кунев 

13:45 – д-р Методи Методиев (НБУ): „Весели злополучия“: Трифон Кунев и трудната българска 

модерност между двете световни войни 

14:00 – доц. д-р Ясен Бориславов (Софийски университет): Трифон Кунев – Ланчелото в 

земеделската сатирично-хумористична периодика 

14:15 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Идеите на Трифон Кунев за 

нравствена чистота, за политическо и историческо превъзходство на селското съсловие в 

условията на класова ревизия на обществото (1945–1946) 

14:30 – проф. Пламен Дойнов, д.н. (НБУ): Езици, символи, кумири. Трифон Кунев в контекста на 

(не)разпознаването на разликите между лява власт и лява опозиция (1945/1947) 

14:45 – доц. д-р Наталия Христова (НБУ): Излизане от забравата. Трифон Кунев през 1980-те 

години и след това 

15:00 – проф. Антоанета Алипиева, д.н. (Шуменски университет): Трифон Кунев и рецепцията му 

в днешната култура 

 
15:15 – 16:00 – Заключителна дискусия.  


