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Анотация
Два важни проблемни възела се открояват в съвременния
хуманитарен дебат: идентичността и нейните измерения и
националното, неговата същност и начините за осмислянето му.
Пълноценното осмисляне на идентичността е възможно само ако
се държи сметка за разнообразните отношения между Аза и
Другия, за образите, които субектите на идентичността си
създават за света около себе си и основните фигури в него.
Настоящият
сборник,
резултат
от
международна
интердисциплинарна научна конференция, организирана от
Българското общество за проучване на ХVІІІ век, Института за
балканистика, Института за литература и СУ “Св. Климент
Охридски” предлага територия за разгръщане на дискусиите.
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