
Съдържание  

По следите на българските емоции с.5 

  

Николай Аретов 

Емоции, идентичност, литература и национална митология: 

многопосочност на връзките с.8 

Пепка Бояджиева, Кръстина Петкова, Галин Горнев 

"Емоционалната енергия" на българската национална идентичност с.30 

  

Исторически корени 

  

Надя Данова 

Употреба на емоциите: поглед върху българските текстовете до средата на ХІХ 

век с.67 

Радослава Илчева 

Драмат(ург)ичните страсти и Българското средновековие с.136 

Анна Алексиева 

Емоциите във възрожденската поезия: експлицитна и имплицитна публичност 

с.152 

  

Съвременни измерения 

  

Галин Горнев, Пепка Бояджиева, Кръстина Петкова 

Емоционално съдържание и политика на националната идентичност (с акцент 

върху българския случай) с.170 

Теодора Карамелска 

Религия и национална идентичност – една изчезваща връзка? С.192 

Рая Заимова, Гергана Дончева 

Образование по история и емоции с.205 

Гергана Дончева 

Значението на емоциите в българския исторически филм с.225 

  

Места на паметта 

  

Николай Аретов 

Места на паметта: дебатите и митовете с.240 

Гражина Шват-Гълъбова (Варшава) 

Изобретени емоции и практически разум. Казусът – "България" с.254 

Надя Данова 

Отново за пропускливостта на стената между идентичностите с.266 

Анна Алексиева 

Емоционални употреби на миналото: Възраждането като Златен век с.281 

Евелина Джевиецка (Варшава) 

Предателството на Юда като фигура на паметта. Към мястото на християнската 

традиция в българската национална култура с.299 

Мария Литина (Атина) 

Емоционални реакции на Българския въпрос: случаят с гръцката Йерусалимска 

патриаршия с.311 



Раймонд Детрез (Гент) 

Възрожденски гняв и радост около един политически принцип, или: как 

българите преживяваха установяването на ранните им държавни граници с.323 

  

Балканският / европейският контекст 

  

Рая Заимова 

По бреговете на Дунава с.340 

Евгения Иванова 

Места на памет: България и Сърбия с.378 

Димитър В. Атанасов 

Травма и юначество. Изковаването на разказа за историята на Косово с.397 

Раймонд Детрез (Гент) 

Размисли за българските места на паметта - по повод многострадалната 

университетска библиотека в Льовен с.416 

Мари Врина (Париж) 

Преводът като огледало на отношението спрямо националната идентичност и 

другостта в България и Франция с.433 

Христос Хадзийосиф (Крит) 

Великден в Александрия: народни предразсъдъци и междуобщностни раздори в 

Египет в края на ХІХ век с.446 

Спирос Каравас (Митилини) 

Приказката на Пинелопи Делта и тайните на македонската борба с.488 

  

Abstracts с.565 
 


