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МОДЕЛИ НА ИСТОРИЯТА  

НА ЛИТЕРАТУРАТА НА НРБ 
 

11:00 – проф. Михаил Неделчев (НБУ): Отново за възможностите да периодизираме литературата 

на/през времената на НРБ 

11:15 – проф. д.н. Пламен Дойнов (НБУ): Литературата на НРБ: големият разказ, малките разкази и 

„празните места“ в историята 

11:30 – доц. д-р Наталия Христова (НБУ): Кога случаят става скандал? 

11:45 – проф. д.н. Антоанета Алипиева (Шуменски университет): Литературният портрет в 

литературната история на НРБ 

12:00 – доц. д-р Морис Фадел (НБУ): „Панорама на българската литература“ като модел на 

литературна история 

12:15 – проф. д-р Антония Велкова–Гайдаржиева (Великотърновски университет): За единствената 

авторска история на българската литература в НРБ: дела и документи 

12:30 – доц. д-р Мария Огойска (НБУ): „Атлас на българската литература“: образи на литературата 

на НРБ за периода 1969–1979 

 

12:45 – 13:15 – Дискусия 

13:15 – 14:00 – Обедна пауза 

 

СТРУКТУРИ, ИМЕНА И ПОНЯТИЯ 

В ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗКАЗ ЗА ЛИТЕРАТУРАТА НА НРБ 

 

14:00 – проф. д.н. Иван Станков (Великотърновски университет): Принос към изучаване морфологията 

на съвършените книги на българския социалистически реализъм: Чел ли е Вл. Пропп романа „МТ 

Станция“ 

14:15 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): История на една наративна структура в 

партизанската и военната проза, в дневници, мемоари, биографии и публицистика 

14:30 – д-р Биляна Курташева (НБУ): Да четем през заличаванията и липсите: Изчезването на есето 

от жанровата номенклатура на НРБ 

14:45 – доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ): „Правилната“ и „неправилната“ фантастика. Служила ли е 

популярната литература на режима? 

https://nbu-bg.zoom.us/j/86891938302?pwd=cUdFczNFeUR0MDM3R0h0cUc2U2lNdz09


 

15:00 – доц. д-р Гергина Кръстева (Пловдивски университет): Лирика на не/забравата: за някои късни 

появи на поети. Литературноисторически питания 

15:15 – проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ) – Неофициални присъствия в литературата на НРБ: 

Асен Христофоров 

15:30 – Михаела Илиева (Великотърновски университет): Хипотетичният случай Кольо Николов 

15:45 – 16:30 – Заключителна дискусия.  

 

 

 

 

 

 


