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Цялата професионална биография на доц. Георги Гърдев е
свързана с Великотърновския университет. Той принадлежи към един
от първите випуски от специалността „Българска филология” на
новосъздадената старопрестолна
Алма Матер. През 1976 г. постъпва
в катедра „Чужди литератури” като
асистент по руска литература на XX век. В тази катедра се осъществява
неговото професионално израстване – през 1980 е повишен в старши
асистент, през 1984 г. – в главен асистент, през 1997 г. – в доцент.
През 1996 година защитава дисертация на тема “Прозата на М.
Алексеев и руската селска проза”. Тя е част от трайния научен интерес
на изследователя към проблемите на тази сфера от руското литературно
наследство на Новото време, на чиито творби доц. Гърдев посвещава
множество студии и статии. През 2001 г. излиза и неговата книга „Литература въпреки модела”. Това е книга за трагичната съдба на руската
литература след революцията от 1917 г. и за съпротивата на писателите
срещу налаганата им нова свръхнормативна естетика. Авторът поконкретно откроява значението на „селската” проза за възвръщане на
отречените човешки и естетически ценности, прониквайки в художествените светове на М. Алексеев, В. Распутин и Ч. Айтматов – писатели,
чието творчество „убедително разкрива механизмите на догматическото
потискане и механизмите на преодоляване на този натиск”.
Доц. Гърдев е автор на множество изследвания за творчеството
на руски и български автори, а също така участва в създаването на поредица пособия, свързани с методиката на преподаването на литература.
Той е заместник-декан на Филологическия факултет в периода
1999–2003 г. и ръководител на катедра „Обща и сравнителна литературна история” през 2003–2004 г.
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Доц. Гърдев провежда научни специализации в престижни университети в Москва, Петербург, Лвов. Две години работи като лектор в
Белоруския държавен университет в Минск.
65-годишният юбилей дава повод за благодарност към доц.
Гърдев, която има и други измерения. Тя е свързана с неговата безкрайна
толерантност и добронамереност към младите колеги. Тази благодарност отразява коректните и сърдечни отношения, които той успява да
създаде и съхрани към всички ония, които са тръгнали след него по
пътя на служенето на науката. Неговите семинари и лекции са любими
за множество възпитаници на нашия факултет. Под негово ръководство
е написана не една дипломна работа. Всички ние имаме свободата и
привилегията да се обръщаме към него за съвет и да търсим от него
помощ. А подобна позиция доказва за пореден път, че доц. Г. Гърдев
представя достойно научната мисия, на която се е посветил, превръщайки я не само в професионален, но и в екзистенциален избор.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Наталия Няголова
Мариана Шопова-Христова
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