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В началото на 2007 г. редакционният екип предложи на бъдещите
автори два проблемни кръга: „Творец и власт” и „Българският език и литература на границата на културите”. Тези теми са не само фундаментални
за днешното битие на българската хуманитаристика, но и са непосредствено
свързани с присъствието на Филологическия факултет на Великотърновския
университет в съвременната академична територия. В настоящата книжка са
включени текстове, които очертават основите за бъдещи дискусии и доуточнявания. Това са материалите на акад. Иван Радев, Сава Василев, Мариана
Нинова (по проблема „Творец и власт”) и на Маргрета Григорова, Ирис Хипфл,
Катарина Седлакова, Ценка Иванова (по темата “Българският език и литература на границата на културите”). Намерението ни е работата по двете теми да
продължи и в следващите броеве на сп. „Проглас”.

