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Íàöèîíàëíà êîíôåðåíöèÿ çà Èâàí Ðàäîñëàâîâ
(ÂÒÓ, 17 ñåïòåìâðè 2015 ã.)
National Ivan Radoslavov conference
През 2015 г. честваме 135-годишнината от рождението на критика и теоретика на българския символизъм Иван Радославов. Във
връзка с годишнината членовете на катедра „Българска литература“
доц. Димитър Михайлов и проф. Антония Велкова-Гайдаржиева организираха Национална научна конференция, посветена на делото на
литературната личност и наследството на дипломата защитник на
общобългарската национална кауза и на критика символист. В нея
взеха участие 22-ма преподаватели и изследователи от университетските и научноизследователски центрове в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, както и двама студенти.
Иван Радославов и Иван Мешеков възвърнаха името си на
духовни наставници на нацията едва през последното десетилетие
на XX в. Наследството им заработи в друга социокултурна и знакова
среда, предполагаща подобаващо разгръщане на посмъртното им
битие, благодарение най-вече на техния град Златарица. Автентичната посмъртна култура съгражда истинските им, изчистени от идеологически пристрастия образи. Периодични чествания, издаване на
съчиненията им, конференции, кръгли маси – една поредица от тържествени ритуали продължава вече почти четвърт век и осъществява същинското професионално осмисляне на наследството на
двамата критици, за да създаде проникновени изследователски резултати, адекватни на собствения им оценъчно-интерпретаторски език.
Наред с издаването на превърналия се вече в настолен за университетската гилдия сборник „Иван Мешеков. Критикът-артист“
през 1993 г. членовете на катедра „Българска литература“ на ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ под ръководството на акад. Иван Радев
и с материалната помощ на община Златарица преиздават превърналите се в библиографска рядкост емблематични трудове на Иван
Мешеков „Трудово-спътническа литература“ (2003), „Към реалистична критика“ (2011), „Ляво поколение“ (2013); „Бодлер или Тургенев?“ (2005) и „Портрети“ (2009) на Иван Радославов и др.
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Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Самите критици са личности с неповторим усет за големите,
етапните явления в синхронията и диахронията на българското литературно време, така че периодичното посмъртно честване на годишнини от рождението и смъртта на тези утвърдили се авторитети в
историята на българската литературна критика е не просто дълг, а
кауза на националната култура.
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Антония Велкова-Гайдаржиева

Íàöèîíàëíà íàãðàäà çà ëèòåðàòóðíà êðèòèêà
íà ä.ô.í. Ïëàìåí Äîéíîâ
National literary criticism award
for Dr Habil Plamen Doynov
На 17 септември 2015 г. в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ в рамките на Националната научна конференция
„135 години от рождението на Иван Радославов“ се състоя
официалната церемония по връчването на Единадесетата национална
награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“.
Тя е единствената национална награда за литературна критика и
неслучайно през последните две десетилетия тя се превърна в безспорна културна институция. Катедра „Българска литература“ при
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е неин съучредител заедно с ръководството на Община Златарица. Наградата се присъжда веднъж на
две години, а досегашните £ носители са ст.н.с. Сабина Беляева
(посмъртно), проф. Никола Георгиев, проф. Светлозар Игов, проф.
Иван Радев, проф. Радосвет Коларов, проф. Михаил Неделчев, проф.
Симеон Янев, проф. Чавдар Добрев, проф. Милена Кирова и проф.
Антония Велкова-Гайдаржиева.
В присъствието на кмета на община Златарица инж. Пенчо
Чанев, на Декана на Филологическия факултет на ВТУ проф. Ценка
Иванова, на акад. Иван Радев, проф. Михаил Неделчев, студенти и
гости от старата столица ръководителят на катедрата проф. Иван
Станков обяви тазгодишния носител на наградата – доц. д.ф.н. Пламен Дойнов от Нов български университет.
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