
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област:

Хуманитарни науки

№ на договор:

№ КП-06 ПН60/12 от 2021 г.

Начална дата на проекта и срок на договора:

Срок: 36 месеца

Заглавие на проекта:

„Жените в българската литература – извороведски изследвания, дигитална платформа“

Базова организация:

Институт за литература при Българска академия на науките

Партньорски организации:

няма

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

доц. д-р Людмила Христова Малинова

Общ размер на договореното финансиране: 120 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Проектът  „Жените  в  българската  литература  -  извороведски  изследвания,  дигитална
платформа“  e  насочен  към  литературната  история  и  предвижда  следните  посоки  на
фундаментална научноизследователска работа. 

1. Изследователска работа в архивохранилища в страната с цел проучване на наличните
фондове както на известни жени творци на словото, така и на архивното наследство на
жени, останали в сянката на историята, непознати или малко познати днес.  За първи път
ще се оповестят нови документи от живота и творчеството на жените в литературата, ще се
осмислят нови моменти от техния творчески път.

2.  Проектът  предвижда  подготвяне  на  дигитална  платформа,  която  ще  има
енциклопедичен  характер.   Тя  ще  включва  известни  и  неизвестни  жени  –  творци  на
словото, за периода: XIX – средата на XX  век. Те ще се представят с персонална страница, в
която  присъстват:  биография,  библиография от  и  за  тях,  литературен  портрет,  рубрика
„Архив“,  включваща  известни  и  главно  неизвестни  документи,  плод  на  изворовите
проучвания,   техни творби:  художествени,  публицистични и други,  както и литературна
критика за тях. Така се „затваря цикълът“ по представянето на отделната творческа личност
и  в  такъв  смисъл  проектът  предлага  надграждане  на  постигнатото.  Продуктът  ще  е
своеобразна  отворена  история  на  литературата,  създадена  от  жени.   Предвижда  се  и
структуриране  на  фундаментален  масив,  включващ  текстове  за  жените:  научни
изследвания, сборници, статии и др. по темата за историята на жените в България, с акцент
върху  присъствието  им  в  литературата.  Проектът  е  замислен  и  като  уникален
енциклопедичен справочник - различен и надграждащ постигнатото по тази тема дотук.
Това ще удовлетвори съществуващата потребност, забелязана и в академичните среди, и в
цялото общество, от отворено знание, свързано с пътя на жената в литературата.

3. Предвижда се научна конференция по темата на проекта и издаване на докладите в
научен сборник. 
Целта на проекта е да се извърши изследователска работа и да се създаде информационен
масив, свързан с историята на българската литература, създадена от жени, и полезен както
за изследователи, така и за широка читателска аудитория. Литературнохудожественият и
литературнонаучният  масив  придават  енциклопедичност   на  научния  продукт,  който  с
времето може да  се надгражда.  Със създаването на такъв общественополезен продукт ще
се откликне на отдавна назрялата необходимост да се осветли художественото наследство
на жените, част от българската духовна история. Цели се създаване на отворено знание, на
достъпна наука. 
Предвижда се популяризиране на резултатите от проекта чрез организиране на различни
форуми както в образователните среди, така и сред широката културна общност.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт за литература - БАН

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Людмила Христова Малинова учен

Участници:

Доц. д-р Елка Савова Трайкова
Доц. Александра Атанасова Антонова
Гл. ас. д-р Емилия Любенова Алексиева
Гл. ас. Елена Иванова Борисова
ас. Боряна Владимирова Владимирова
Петър Михайлов
Маринели Веши Димитрова - литературовед
Аделина Георгиева Германова - библиограф

учен
учен
учен
МУ
МУ

Докторант
Литературо-
вед
библиограф

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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