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 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

– Петата година работа по проблемите на съвременната славистика показват как 

историческите предпоставености формират, но и провокират сегашността на 

славистичната общност като езикови, литературни, културни подобия и различия; 

 

– Автори от предишните издания на Limes Slavicus оценяват високо вече случените 

срещи със съмишленици и се включиха и в петото издание на сборник с изследвания по 

темата на проекта, има и нови участници - главно от Софийския университет 

 

– Публикационната активност на членовете от катедра История и теория на 

литературата е резултат най-вече от участия в научни форуми, на които 

информационният обмен и огласяването на резултатите от изследователската им 

дейност предизвиква вниманието на академичната общност към презентираните 

изказвания. 

 

–  Работата с докторанти по темата на проекта подпомага развитието им като 

изследователи и улеснява интегрирането им в дейността на катедрите. 
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