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Bulgarian Humour 
 

In June 2021 the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences hosted a 

National scientific conference with international participation titled Bulgarian Humour. The 

conference was held on the occasion of the 140
th

 anniversary of Dimitar Podvarzachov’s birth 

and dedicated to the memory of his principal and first researcher Assoc. Prof. Vihren 

Chernokozhev, who would have been 70 this year. Bulgarian Humour is also the title of one 

of Vihren Chernokozhev`s books of historical theoretical research. The conference would be 

remembered for the rich array of talks by professors from Azerbaijan and Turkey, by 

participants from the House of Humour at Gabrovo, as well as by authors from Bulgarian 

universities. The academic discussion addressed the broad spectrum of the comical in 

theoretical terms and in the works of authors from different periods: from Podvarzachov, to 

Raiko Aleksiev and Smirnenski, to the journalist Toni Filipov and the communist-era political 

anecdotes about the Turkish minority, which represented an example of Bulgarian humour 

and a form of resistance in totalitarian Bulgaria. Without diminishing the forum’s academic 

merits, the discussions that accompanied the talks evolved into friendly dialogues and 

conversations. 
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Българският смях 
 

През юни 2021 г. се проведе Национална научна  конференция с международно 

участие „Българският смях“, организирана от Института за литература – БАН. Тя бе  по  

повод 140-годишнината от рождението на Димитър Подвързачов и посветена на 

паметта на неговия основен и първи изследовател доц. Вихрен Чернокожев, който тази 

година щеше да навърши 70 години. „Българският смях“ е и заглавие на една от 

книгите на Вихрен Чернокожев с историко-теоретични изследвания. Конференцията ще 

бъде запомнена с разнообразните доклади на професори от Азербайджан и Турция, 

участие от Дома на хумора – Габрово, а също и от Университети от София и страната. 

Разгледан бе широкият диапазон на комичното като теория, както и в творчеството на 

отделни автори. В широта бяха обхванати творци от различни епохи: от Подвързачов, 

през Райко Алексиев и Смирненски, до журналиста Тони Филипов и политическите 

анекдоти за турците от комунистическия период, като част от българския хумор и 

форма на съпротива в тоталитарна България. Дискусиите, които допълваха докладите, 

без да подценяват академизма на форума, се превърнаха в приятелски диалог и 

разговор. 

 
 


