
Национална научна конференция 

Войната и „борбата за мир“  

в литературата на Народна република България 
 

18 януари 2023 г. (сряда)  

310 аудитория, 1 корпус на Нов български университет 

 

09:30 – Откриване. 

 

Милитаристките основи на социалистическия реализъм 

 

09:40 – проф. д.н. Пламен Дойнов: Към милитаристката генеалогия на българския 

социалистически реализъм през 40-те/50-те години на ХХ век 

10:00 – доц. д-р Мая Ангелова: Мощният класов конфликт в глухото ехо на боя. За 

поезията на пропагандната рота през Втората световна война 

10:20 – доц. д-р Биляна Курташева: Войната в първите поетически антологии след 9 

септември 1944 г. 

10:40 – доц. д-р Йордан Ефтимов: Перманентната война, завоевателните ламтежи на 

капитализма и вечното желание за мир на социалистическия руски свят: стихосбирката 

„Война“ (1945) на Младен Исаев 

11:00 – доц. д.н. Морис Фадел: Войната като преживяване на делника: „Димитровско 

племе“ на Димитър Методиев 

11:20 – 12:00 – Дискусия 

12:00 – 13:00 – Обедна пауза 

 

Войната и усещането за застрашена Европа  

в българската литература след 1939 година 

 

13:00 – проф. Михаил Неделчев: Бомбардировки, отгласи, спомени от войната в „Птица 

над пожарищата“  

13:20 – доц. д-р Елка Трайкова: Образи на войната в публицистичните текстове на  Анна 

Каменова и Петко Росен 



13:40 – доц. д-р Мария Огойска: „Морава звезда кървава“ – преди и след Втората 

световна война  

14:00 – доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова: Войната в българската драматургия през 

40- те и 50-те години на ХХ век 

14:20 – 14:45 – Дискусия 

14:45 – 15:00 – Кафе-пауза 

 

Войната на мира през 60-те/80-те години на ХХ век 

 

15:00 – гл. ас. д-р Методи Методиев: „Борбата за мир”: Сюжет и историческо време в 

епохата на НР България 

15:20 – проф. д.н. Виолета Дечева: Войните в пиесите на Константин Павлов 

15:40 – проф. д.н. Пламен Антов: „Ахил със Хирошима във петата“ 

16:00 – ас. д-р Илвие Конедарева: Реторика на „борбата за мир“ в доклади и изказвания 

от Втория конгрес на СБП (23-25 октомври 1972 г.) 

16:20 – Соня Николова: Казармата като форма на социално инженерство в романа 

„Мъже“ от Георги Марков 

17:00 – проф. д.н. Пламен Дойнов: „Мирът – надежда на планетата“. Международните 

писателски срещи през 70-те и 80-те години на ХХ век – между задграничната 

пропаганда и културната дипломация 

17.20 – проф. д-р Светлана Стойчева: Кинопрегледите в България през времето на 

Студената война 

 

17.40 – 18.00 – Заключителна дискусия. 

 


