Владимир Донев представи своята книга „Александър Солженицин.
Класика срещу канон“, а резюметата на двата доклада бяха публикувани на руски и английски в материалите на Симпозиума. Предстои
издаването на два тома, които ще запознаят световната научна
общност и почитателите на твореца с най-новите интерпретации и
подходи в достоевистиката, ще съхранят и разпространят духа на
световния празник в чест на великия руски писател.
Владимир Донев

ÄÅÑÅÒÈ ÞÁÈËÅÉÍÈ ÒÚÐÆÅÑÒÂÀ Â ÇËÀÒÀÐÈÖÀ,
ÏÎÑÂÅÒÅÍÈ ÍÀ ÈÂÀÍ ÐÀÄÎÑËÀÂÎÂ È ÈÂÀÍ ÌÅØÅÊÎÂ
TENTH ANNIVERSARY CELEBRATIONS IN ZLATARITZA
COMMEMORATING IVAN RADOSLAVOV AND IVAN MESHEKOV
Лауреат на Националната награда за литературна критика е проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (ВТУ)
На 27 септември 2013 г. в гр. Златарица се проведе Десетото
честване на Иван Радославов и Иван Мешеков. На всеки две години,
вече две десетилетия, тържествата, организирани от Общината и
катедра „Българска литература” на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий”, почитат делото на двамата критици,
родени в града и дали много на българската литература. През това
време бяха преиздадени техни книги, проведоха се научни конференции и дискусии за тяхното наследство и за съдбата на българската литературна критика, излязоха сборници.
Идеята е да се премисли миналото с послание към съвременността. Затова още на първите празници беше учредена Националната награда за литературна критика на името на Иван Радославов и Иван Мешеков. Лауреати досега са Сабина Беляева (посмъртно), Никола Георгиев, Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Иван
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Радев, Симеон Янев, Радосвет Коларов, Чавдар Добрев, Милена
Кирова.
Наградата за 2013 година бе присъдена на проф. д-р Антония
Велкова-Гайдаржиева от Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий”. Мотивите: за нейната изследователска дейност
върху историята на българската литературна критика в книгите и
статиите £, за оперативната £ критическа работа, за последната £
монография „Иван Мешеков или достоянията и зрелостта на
литературната критика” (2012) – първото цялостно изследване за
творчеството на критика и неговата гражданска позиция и драма.
За първи път наградата се връчва на учен, посветил себе си изцяло
на Огледалото на литературата – критиката.
Със спомоществователството на община Златарица
беше издадена книгата на Иван
Мешеков „Ляво поколение“ под
редакцията и с предговор на
акад. Иван Радев и послеслов
на проф. Антония Велкова-Гайдаржиева. Състоя се и дискусия на тема: „Критикът и критиката – минало и настояще”,
в която участваха преподаватели от катедра „Българска литература” на Великотърновския университет и проф. Михаил Неделчев от Нов български университет.
Димитър Михайлов
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