
ПРОГРАМА  
НА  

Изследователският семинар за изучаване на XVIII век при СУ и  
 Българското дружество за проучване на XVIII век  

15.10.2020 г. 
 

https://us02web.zoom.us/j/3304522913?pwd=ZTE3QUp6Q2d6MjM3dW16a29RUElwdz09 

 

Meeting ID: 330 452 2913 

Passcode: 680371 

 

БЛИЗОСТ И ДРУГОСТ В КУЛТУРАТА НА XVIII-XIX в. 

 

 

9.00 Откриване на семинара и представяне на проекта на 

„Изследователския семинар“ и дейността на Българското общество за 

проучване на XVIII век и неговите издания.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3304522913?pwd=ZTE3QUp6Q2d6MjM3dW16a29RUElwdz09


9.20 - Подходи към XVIII век 

Модератор Андриана Спасова 

Десислава Узунова - Двата превода на цикъла на Агапий Ландос „Чудеса 

Богородични“ (Още веднъж за границата Средновековие – Възраждане в 

българска рецептивна среда) 

Ребека Джили - Италия във впечатленията на руските пътешественици от 

XVIII век  

Сирма Данова - Подходи към "История славянобългарска" 

Мартин Лютаков – Другият Паисий:  мит, биография и фикция в романа 

на Неда Антонова "Безмълвие" 

Дискусия  

11.00. - Медии и потребление XVIII-XIX в. 

Модератор Н. Чернокожев 

Надежда Александрова – Детство и потребление в първите български 

детски и женски издания на втората половина на 19 век.  

Владимир Игнатов - Мисли връх модата, или за един възрожденски 

диалогичен диптих 

Барбара Митева – Mодели на женственост и рецепция в комедията "Зла 

жена" на Йован Стерия Попович 

*Симона Хальова – Драмата „Велизарий“ – за нашите и чуждите у нас 

 

Дискусия 

Обедна почивка – 12.30-13.00  

13.00 – Фигури и идеи 

Модератор Сирма Данова 

Марина Петрова – Иван Найденов – идеите за свободата, религията и 

обществото в контраст с тези на неговите опоненти 

Николай Чернокожев – Цариградската преса и визуалностите около нея 

Велизар Маринов – Любен Каравелов и църковният въпрос 

Иван Георгиев – Механизми на изработване на култа към Хаджи Димитър 

в българската култура на 19 век. 



Дискусия 

14.30 - Интерпретации 

Модератор Надежда Александрова 

Кристиян Христов – Просвещенските идеи на Доситей Обрадович в 

преводите на Станка Николица Спасо-Еленина 

Владимир Илиев – Сава Доброплодни като учител и мемоарист 

Андриана Спасова - В часовете на Найден Геров по славно българско 

минало 

Анифе Кехайова - Обективиране на женските образи в любовната поезия 

на Петко Славейков 

 

 

15.30-16.00 – Финална дискусия  

 

Време за докладите: 20 минути.  

Отбелязаните колеги със звездичка (*) няма да могат да се включат в 

онлайн презентирането, но за заявили доклад.  

 

 

 


