НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
департамент Нова българистика
Литературноисторическа школа на НБУ
Център за документи и архивни фондове на НБУ

Юбилейна програма Иван Богданов 2010
във връзка със 100-годишнината от рождението на Иван Богданов
Събитие

Дата

1. Академични
четения

10 ноември 2009
година, 16 часа,
Заседателна зала
на библиотеката
на НБУ

2. Юбилейна научна
интердисциплинарна
конференция
- По време на
конференцията (пред
залата, в която се
провежда) ще бъде
експонирана камерна

17 май 2010
година

Отговорник
Водещ: проф.
Михаил Неделчев;
Участници:
Надежда
Александрова,
НБУ Румяна
Пашалийска,
директор на
Националния
литературен музей,
Иван Звънчаров,
завеждащ
Мемориален
литературен
кабинет “Иван
Богданов” в
Националния
литературен музей,
специалистибиблиографи от
Националния
музей на
българската
литература и
Столична
библиотека,
членове на
департамент “Нова
българистика”
Проф. Михаил
Неделчев;
Участници:
преподаватели от
НБУ, колеги от
Института по
литература, БАН,
от СУ, както и

Забележка
В програмата:
прожекция на
късометражния
документален
филм на Р.
Пашалийска за
Иван Богданов;
представяне на
бъдещата
биобиблиография
на Иван
Богданов,
подготвена от
Столична
библиотека и
Национален
литературен
музей.

НБУ, 409
аудитория “проф.
Васил Стоилов”,
10.00 – 16.00 ч.

изложба с книги и
ръкописи на Иван
Богданов и архивни
фотоси.
- В рамките на
конференцията ще бъде
представена в специален
блок книгата: “Иван
Богданов. Стоян
Михайловски. Поет,
трибун, мислител.
Културноисторически
анализ с приложение
на системна
библиография”.
Научна редакция,
подбор на архивни
материали и бележки:
Надежда Александрова.
Издание на Нов
български университет,
2010
3. “Историкът и
писателят Иван
Богданов”, публична
лекция на проф.
Михаил Неделчев за
писателското и
научното дело на Иван
Богданов
4. Представяне на
списание за
университетска
култура «Следва»,
брой 22 с рубрика
“Архив”, посветена на
Иван Богданов
5. Кръгла маса във
Великотърновската
регионална народна
библиотека “П. Р.
Славейков”

колеги от
университети,
архиви,
библиотеки от
Велико Търново,
Габрово и др.

12 май 2010
година

Проф. Михаил
Неделчев

НБУ, зала 405,
16.30 часа

19 май 2010
година

Ст. ас. Биляна
Курташева

Orange център,
кафе-книжарница,
18.00 часа

май – юни 2010
година

Проф. Михаил
Неделчев, д-р
Радка Пенчева
(главен уредник на
музей “Емилиян
Станев”, ВТ)

Велико Търново

Издателска програма
за юбилейната година на Иван Богданов

1. Иван Богданов.
Юбилеен вестник, брой
единствен

14 май 2010
година

Редактори: проф.
Михаил Неделчев,
Надежда
Александрова,
Лора Шумкова
2. “Стоян Михайловски. 1 май 2010 година Научна редакция и
съставителство:
Биография. Архивни
материали”*
Надежда
Александрова
3. Том с избрани ранни
15 октомври 2010 Научна редакция и
година
предговор: проф.
статии на Иван
Богданов, под условното
Михаил Неделчев;
заглавие “Литература,
съставителство и
критика, политика” (из
коментари: проф.
вестниците “Вечер”,
Михаил Неделчев,
“Лост”, “Изгрев” и др.)*
Иван Звънчаров.
4. Биобиблиография на
15 октомври 2010 Автор и
Иван Богданов*
година
съставител: Иван
Звънчаров
5. Том със съчинения на 1 ноември 2010
Научна редакция:
година
проф. Михаил
Стоян Михайловски
(издавани от Иван
Неделчев;
Богданов) и
съставители: проф.
текстологическите и
Михаил Неделчев,
литературноисторическите
ст. ас. Биляна
коментари към тях,
Курташева
придружени от
съвременни коментари и
други паратекстове.
6. Сключване на договор 1 ноември 2010 – Научен редактор:
1 декември 2010
проф. Михаил
с издателство “Захарий
Стоянов” и НБУ за
Неделчев
издаване на четиритомник
с големите справочноисториографски трудове
на Иван Богданов:
речникът на българските
псевдоними, справочникът
за българската
литературна периодика,
българската литература в
дати и характеристики или
двутомникът “Тринадесет
века българска
литература” – според
преценката на
издателството.
7. Издаване на сборник в 1 декември 2010
Съставителство и
памет на Иван Богданов, година
редакция: гл. ас. д-р
съдържащ материалите от
Йордан Ефтимов

Издателски
център на НБУ

Издателски
център на НБУ;
384 страници.
Издателски
център на НБУ

Издателски
център на НБУ
Издателски
център на НБУ

Издателство
“Захарий
Стоянов”.

Издателски
център на НБУ.
В тома ще се

проведената на 17 май
2010 година конференция,
както и на спомени за
Иван Богданов и
публикации за него след
смъртта му.
Подготовка и издаване
на останалото в ръкопис
капитално изследване на
Иван Богданов
«Архивология»

включат и
някои архивни
документи.

1 октомври 2011
година

Д-р Ясен Захариев, Издателски
директор на Център център на НБУ
за документи и
архивни фондове,
НБУ

*Ще се търси общо издателско оформление на томовете.

