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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
 

Костадинка Лапкова, Стихотворения
 

 
 

ПРЕВОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
 

Фатос Конголи, из „Сънят на Дамокъл“, Роман, пр. Зоя Костадинова

Федерико Гарсия Лорка, Стихотворения, пр. Александър Муратов, Атанас Далчев

Емил Мишел Чоран, из „Сълзи и светци“, пр. Огнян Стамболиев

Елфриде Йелинек, из „Пианистката“, Роман, пр. Георги П. Маринов
 
 

 
 

ФИЛОСОФИЯ
 

Кристиян Енчев, „Схематизъм и метафора: логико-херменевтични хоризонти“

Владимир Раденков, „Алегорията и отпадният от Бога свят“

Мигел де Унамуно, „За испанската философия“, пр. Людмила Петракиева
 
 

 

ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
 

Мая Горчева, „Иконите спят“ от Гео Милев: Културноисторическата памет на модерната психолирика“

Мая Горчева, „Елегичен авангард (вариацията „Гроб“ от „Иконите спят“ на Гео Милев между литературни предходници

и естетически експеримент“)

Мая Горчева, „Сънят на иконите и будната памет за фолклорния образец: Народните песни, скрити в епиграфите на
цикъла „Иконите спят“ от Гео Милев“
 

Мая Горчева, „Читателско търпение, или за самооблъщението на читателя, че разбира кингата поради удоволствието
от четенето й“, рецензия [Милен Русков, „Джобна енциклопедия на мистериите“]
 

Огнян Стамболиев, „Румънският авангард“
 
 

 

ХУБАВИТЕ РАЗГОВОРИ
 

„Поезията е състояние на неспирно бдение“, интервю с Марин Сореску, пр. Огнян Стамболиев

„Аз съм румънски писател“, разговор на Марин Сореску с Мирча Елиаде
 
 

 

ПЪТИПИСИ
 

Асен Христофоров, из „Скици из Лондон“

 
 

 

АНТРОПОЛОГИЯ
 

Мирча Елиаде, „Възвишеното и земното“, пр. Огнян Стамболиев
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