
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област: 

Хуманитарни науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора: 

36 месеца

Заглавие на проекта: 

Българската литература за деца и юноши XX – XXI в.

Базова организация: 

Институт за литература при Българска академия на науките

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Доцент доктор Александра Атанасова Антонова

Общ размер на договореното финансиране:
120 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Проектът „Българската литература за деца и юноши XX – XXI в. “ си поставя за цел да
проучи  и  представи  систематизирано  в  специализиран  дигитален  портал  със  свободен
достъп, в три антологии и една колективна монография с научни изследвания развитието
на българската литература за деца и юноши от началото на  XX в.  до днес,  както и да
запознае  учители,  ученици  и  студенти  с  психотерапевтичните  ѝ  възможности,  които
развиват иновативни педагогически подходи.
По проекта се предвиждат следните дейности:
Изграждане  на  интернет  сайт с  дигитално  хранилище,  който  ще  съдържа  следните
подстраници:
Автори,  в  която  ще  бъдат  публикувани  дигитализирани  авторски  книги  и  отделни
публикации  в  периодичен  печат,  христоматии и  антологии  на  български  автори  на
художествени текстове за деца и юноши – както класически, така и по-малко познати или
напълно  забравени,  и  архивни  документи.  Профилът  на  всеки  автор  ще  съдържа
моделируема според библиографията и архивното му наследство структура от секции с
дигитализирани публикации и архиви; 

Периодични  издания,  в  която  ще  бъдат  публикувани  дигитализирани  течения  на
литературно-художествени периодични издания за деца и юноши от началото на XX в. до
днес;

Изследвания, в която ще бъдат публикувани критически интерпретации на литературата ни
за  деца  и  юноши.  Подстраницата  ще  представя  разработки  от  различни  периоди  на
литературната ни история от началото на XX в. до днес, както и най-нови статии и студии,
изготвени  по  проекта.  Ще  бъдат  включени  и  специализирани  изследвания  по  темата
„Психотерапевтичните функции на българската литература за деца и юноши“.

Със своя масив от  дигитализирани публикации,  архивни материали и издания,  както и
литературоведски  изследвания,  сайтът  на  проекта  целѝ  да  се  превърне  в  начало  на
дигитална история на българската литература за деца и юноши от началото на XX в.
до днес, която ще продължи да се разширява и надгражда чрез последващо публикуване на
дигитализирани  периодични  издания,  художествени  текстове,  критически  рецензии,
отзиви,  обзори  и  др.,  създадени  от  писатели  и  поети,  литературоведи,  журналисти,
педагози, психолози, културолози и др. 
Освен  интернет  сайтът  с  дигитално  хранилище в  рамките  на  проекта  ще  бъдат
реализирани още следните научни и научно-приложни продукти:

- Три тематични антологии – „Играта“, „Семейството“, „Вярата“. Книгите ще бъдат
издадени в книжен и електронен вариант;

- Кръгла маса на тема „Съвременната българска литература за деца“
- Кръгла маса на тема „Пътят на българската литература за деца“;
- Колективна монография с нови научни изследвания, която ще бъде реализирана в

книжен и електронен вариант;
- Тематичен уъркшоп с деца от детски градини;
- Тематичен уъркшоп с ученици от начален и/или прогимназиален етап;
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- Тематичен уъркшоп с ученици от гимназиален етап;
- Работен семинар със студенти; 
- Работен семинар с учители;
- Две срещи на ученици с писатели, автори на книги по въпроси на „трудни теми“.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт за литература при Българска академия на науките
Ръководител на научния колектив

Доцент доктор Александра Атанасова Антонова учен
Участници:

Доцент доктор Огняна Атанасова Георгиева-Тенева
Доцент доктор Таня Иванова Казанджиева
Асистент доктор Росица Пенчева Чернокожева
Асистент доктор Боряна Владимирова Владимирова
Петър Тонев Михайлов

учен
учен
учен
млад учен
докторант

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност и научната степен на всеки участник. В тази таблица не се изискват 
подписи.
2 Отбележете дали участникът в колектива е учен, млад учен, постдокторант, докторанти или студенти, 
пенсионер или учен от чужбина.
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