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Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и чужбина, 

посветени на теми, близки до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – 

българската литература през ХVІІІ – ХХ век, с особени акценти върху конструирането 

на идентичностите, ролята на националната митология и имагологията, на знанието и 

емоциите при формирането на националната идентичност, важността на превода като 

културен трансфер през епохата на преход към Новото време, както и значението на 

отделните личности. В обединените в сборника текстове изследваните явления са 

анализирани в техния балкански и европейски контекст, съобразени са с най-модерните 

тенденции в науката и несъмнено ще допринесат за доближаването до сложните 

процеси на изграждането на съвременната ни култура. 
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ABSTRACT 

 

This collection of papers includes texts by distinguished scholars from Bulgaria and abroad 

which deal with topics related to Prof. Nikolay Aretov’s research interests, particularly the 

Bulgarian literature in the period from the18
th

 through the 20
th

 century, with particular 

emphasis on the construction of identities, the role of national mythology and imagology and 

knowledge and emotions in the formation of the national identity, the importance of 

translation as a means of cultural transfer during the transition to the Modern era, the 

significance of individuals. The texts featured in the collection place the phenomena under 

study in a Balkan and an European context and analyse them in line with the latest scientific 

trends, thus undoubtedly contributing to a better understanding of the complex processes 

involved in creating contemporary culture. 
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