
ДОЦ. Д-Р АДРИАНА ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА–ДАМЯНОВА  
 
Преподавател по методика на обучението по литература в бакалавърски и в 
магистърски програми в СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски 
филологии от 1992 г. 
 
Области на професионален интерес: приложни аспекти на теорията на 
литературата в преподаването и ученето на български език и литература в 
училище; интерактивно обучение; философия на образованието; херменевтика, 
деконструкция, конструктивизъм в образованието. 
 
Списък на научните трудове 

 

І. Книги, монографии. 
1. В областта на методиката на обучението по литература. 
1.1. Диалогът в литературнообразователния дискурс в средното училище. С., 
2002.  
2. В областта на литературознанието. 
2.1. Mythos & Mimesis. С., 2002. 
 
ІІ. Студии, статии.  
1. В областта на методиката на обучението по литература. 
1.1. Образование и промени. – В: Сп. “Български език и литература” (БЕЛ), 

1992, № 2. 
1.2. За писмения изпит по български език и литература за завършено 

основно образование (в съавторство). – В: БЕЛ, 1993, № 1. 
1.3. По проблема за ученическите писмени текстове. - В: БЕЛ, 1993, № 2. 
1.4. Концепция за литературно образование V – ХІІ клас (в съавторство). – 
В: БЕЛ, 1993, № 3. 
1.5. Литература – образование – изпити. – В: БЕЛ, 1993, № 6.  
1.6. Език – текст – реч, или: дискурс. – В: БЕЛ, 1995, № 6. 
1.7. Преразказът – значение и смисъл. – В: БЕЛ, 1997, № 1 – 2. 
1.8. Идентичност и алтернативни учебници по литература. В: Литературен 
вестник, 1998, бр. 231. 
1.9. Средното образование: “опростяване чрез съкращаване” (Опит за 
обяснение и разбиране). – В: Сп. “Български месечник”, 1998, № 6 – 7. 
1.10. “Субективен” смисъл на литературнообразователния дискурс на 
учителя и учениците като събеседници: илокутивни аспекти на речевото 
действие като диалогично. – В: БЕЛ, 2000, № 1 и 2. 
1.11. Диалогът като възможност за литературнообразователния дискурс. – В: 
Тенденции в обучението по български език. С., 2000. 
1.12. Автореферат на дисертацията Диалогът в 
литературнообразователния дискурс в средното училище. С., 2000. 
1.13. Съчинение разсъждение. – В: БЕЛ, 2000, № 3 – 4. 

                                                           
1 Текстът е отпечатан и в: Нова публичност. Българските дебати 1998. С., 1999. 



1.14. Образованието (по литература) в средното училище: реформа и 
деформации. – В: БЕЛ, 2004, № 2. 
1.15. Идентичност и писане в училище. – В: Идентичности. Отражения. 
Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев. С., 2004. 
1.16. Тестът в оценяването: митизация на технологията. – В: БЕЛ, 2005, № 3.   
1. 17. Конструктивизмът – новата образователна парадигма? – В: БЕЛ, 2005, 

№5. 
1. 18. Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и 

учебните програми по български език и литература в перспективите, очертани от 
Общата европейска езикова рамка. – В: БЕЛ, 2007, №4. 

 
2. В областта на литературознанието. 
2.1. За текстовете на чичовците в текста на “Чичовци”. – В: БЕЛ, 1993, № 52. 
2.2. (Съ-)битие – (с-)мисъл – слово в Йовковия свят. – В: БЕЛ, 1994, № 33. 
2.3. От мита за юнака към мита за народа (Щрихи към диалога Ботев – 

Вазов). – В: БЕЛ, 1996, № 24. 
2.4. Филологът и критикът в критическите текстове на Пенчо Славейков. – 

В: БЕЛ, 1996, № 4 – 5. 
2.5. Мит и контрамит в “Бай Ганьо”. – В: Съвременни прочити на класиката. 

С., 1996. 
2.6. “Епопея на забравените”: националният мит. – В: Българската 

литература – фигури на четенето. С., 2000. 
2.7. Ако можеше, без да говори… - В: Литературен вестник, 2000, бр. 155. 
2.8. Разграждане на дисхармоничната хармония: загуба на 

повествователната разбираемост (Или за невъзможното четене на “Тютюн”). – В: 
Коментар. Интерпретация. Възможности за четене. С., 2001. 

2.9. Яворов: невъзможният мит. – В: Фигури на автора (Юбилеен сборник в 
чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев). С., 2002. 

2.10. Кризата на “любовта към знанието” (Опит върху “Бъди благословена” 
и “Не се сърди, човече” от Кирил Топалов). – В: Разночетения на текста (Юбилеен 
сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Кирил Топалов). С., 2003. 

2.11. “В огледалото на езика”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. В. 
Търново, 2003. 

2.12. “Госпожа Г.”: “драмата на човешката история… като творение”. – В: 
Художникът и неговият образ (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на 
проф. дфн Здравко Чолаков). С., 2004. 

2.13. Светът, освободен от действителност. – В: Реторики на паметта 
(Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов). С., 2005. 

2.14. “Старопланински легенди”: опит за “критическо четене”. – В: Езикът и 
литературата: методически парадигми и образователни политики. С., 2005. 

 

                                                           
2 Текстът е отпечатан и в: Творби и прочити. С., 1996; Малка ученическа библиотека. Иван 
Вазов. Чичовци. В. Търново, 1999. 
3 Текстът е отпечатан и в: Литературнокритически ракурси. С., 1996. 
4Текстът е отпечатан и в: Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити. Ш., 1996.  
5Текстът е отпечатан и в: Краят на хилядолетието. С., 2000.  



ІІІ. Учебници, учебни помагала и учебнопомощни разработки. 
1. “Аз съм пътят, и истината, и животът…” (Опит върху “Проглас към 

Евангелието”). – Във: в-к Супер РИК, г. І, № 1. 
2. Българският език в “Българският език” от Иван Вазов. – Във: в-к Супер 

РИК, г. ІІ, № 6 (10). 
3. “Бай Ганьо пътува”. – Във: в-к Супер РИК, г. ІІ, № 9 (13) 
4. Пролетта и човекът в “Писмо на пролетта” от Пенчо Славейков. – Във: в-к 

Супер РИК, г. ІІ, № 13 (17). 
5. Разбирането за човека и неговото съществуване в стихотворението 

“Заточеници”. – Във: в-к Супер РИК, г. ІІ, № 13 (17). 
6. “Нане Стоичковата върба” – разказ за убития живот. – Във: в-к Супер 

РИК, г. ІІ, № 20 (24). 
7. Горещото пладне на света. – Във: в-к Супер РИК, г. ІІ, № 23 (27). 
8. Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти (в 

съавторство). С., 1995 (Кандидатстудентският текст като съответен на 
определени критерии за оценка)6. 

9. Учебник по литература за 7. клас (в съавторство). Просвета, С., 1996 
(“Опълченците на Шипка”; Троп. Метонимия и синекдоха; Фигура. Градация и 
антитеза; Ода; Художествена измислица; “Ангелинка”; Йордан Йовков; “По 
жицата”; “Скитник”; Йордан Радичков; “Горещо пладне”; Павел Вежинов; “В 
един есенен ден по шосето”; Валери Петров; “Виновният”; Айзък Азимов; 
“Гарантирано задоволство”). 

10. Книга за учителя по литература в 7. клас (в съавторство). Просвета, С., 
1996 (Идея за литературното образование (до “Принципите на литературното 
образование…” – с. 8); “Опълченците на Шипка”; “Ангелинка”; “По жицата”; 
“Горещо пладне”; “В един есенен ден по шосето”). 

11. Как да пишем отговор на литературен въпрос (в съавторство). Анубис, 
С., 1998 (Съществени признаци на текста; Как се подготвя писане на отговор на 
литературен въпрос). 

12. Указание за организиране на учебната работа по български език и 
литература в средните училища за учебната 1998 – 1999 (в съавторство). С., 1998. 

13. Съчинението разсъждение. Лесният начин да пишем умно (в 
съавторство). Просвета, С., 2000 (Съществени признаци на текста; 
Литературният текст: Какво е литературният текст, Отношението на автора 
и читателя към героя, Ролите на автора; Структурираност и композираност на 
литературния текст: Автор и герой в повествователния текст, Автор и герой в 
поетическия текст; Съчинението разсъждение: Композираност на съчинението 
разсъждение, Структурираност на съчинението разсъждение, Съгласуваност на 
съчинението разсъждение, Стилова оформеност на съчинението разсъждение; 
Как се подготвя писането на съчинение разсъждение). 

14. Литература за 8. клас. Учебно помагало (в съавторство). Просвета, С., 
2000 (Човекът и природата като универсални ценности; Николай Хайтов; Ивайло 

                                                           
6 В тази част от описанието на публикациите в нормален шрифт се изписва наименованието 
на учебника или учебното помагало, а с курсив – конкретните авторски текстове. Към 
учебниците и помагалата, писани в съавторство, в които не е изрично указано кой автор 
какво е разработвал, се прилагат разпределителни протоколи. 



Петров; Николай Лилиев; Никола Вапцаров; Йордан Радичков; Блага Димитрова; 
Павел Вежинов; Литературноинтерпретативно съчинение). 

15. Книга за учителя по литература в 8. клас (в съавторство). Просвета, С., 
2000 (Въведение; “Дервишово семе”; “Преди да се родя”; “Светло утро”; 
“Кръгозори надвесени”; “Тихият пролетен дъжд”; “Песен за човека”; “Нежната 
спирала”; “Жена”; “В един есенен ден по шосето”). 

16. Учебник по литература за 8. клас (в съавторство). Просвета, С., 2001 
(Човекът и природата като универсални ценности; Николай Хайтов; Ивайло 
Петров; Николай Лилиев; Никола Вапцаров; Йордан Радичков; Блага Димитрова; 
Павел Вежинов; Анализ – интерпретация – разбиране на литературния текст; 
Пародия; Ирония; Гротеска; Фантастика; Литературноинтерпретативно 
съчинение; Есе). 

17. Учебник по литература за 11. клас (в съавторство). Сиела, С., 2001 (Иван 
Вазов, Патриарха; “Пряпорец и гусла”, “Тъгите на България”; “Епопея на 
забравените”; “Чичовци”; “Под игото”; “Сенки”; “Подир сенките на облаците”; 
Социалните и духовните аспекти на общностното живеене и литературата; 
“Легенда за разблудната царкиня”; Идентичност; Интерпретация; Комично; 
Литературна история; Поема; Прекрасното; Трагичното; Хоризонт на 
очакване).  

18. Книга за учителя по литература в 11. клас (в съавторство). Сиела, С., 
2001 (Иван Вазов). 

19. Учебник по литература за 12. клас (в съавторство). Сиела, С., 2002 
(Българската литература между двете световни войни; “Децата на града”; 
“Фрагментът” и “Небето”; Атанас Далчев, философът; “Вратите”; “Старите 
моми”; “Стаята”; “Фрагменти”; “Вечери в Антимовския хан”; “Завод”; 
Димитър Димов, “ученият анатом”; “Тютюн”; “Смъртта на Тибалт”, Георги 
Рупчев; “Барутен буквар”, Йордан Радичков; Артефакт; Гротеска; Есе; 
Идеологема; Идеология, утопия, литература; “Предметна” поезия; Роман). 

20. Съчинението разсъждение. Лесният начин да пишем умно /ново 
преработено и допълнено издание/ (в съавторство). Стандарт, С., 2002 
(Повествователят, читателят и смисълът на разказваната история в 
“Маминото детенце”; Пътешественикът, разказвачът и пътеписецът в “До 
Чикаго и назад”; Съществени признаци на текста; Литературният текст: Какво 
е литературният текст, Отношението на автора и читателя към героя, Ролите 
на автора; Структурираност и композираност на литературния текст: Автор и 
герой в повествователния текст, Автор и герой в поетическия текст; 
Съчинението разсъждение: Композираност на съчинението разсъждение, 
Структурираност на съчинението разсъждение, Съгласуваност на съчинението 
разсъждение, Стилова оформеност на съчинението разсъждение; Как се 
подготвя писането на съчинение разсъждение). 

21. Матурата по български език и литература (в съавторство). С., 2002 (“На 
прощаване в 1868 г.”; “До моето първо либе”; “Опълченците на Шипка”; 
“Българският език”; “Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен 
българин”; “Бай Ганьо в банята”; “Бай Ганьо журналист”; “Епически песни” (1907); 
“Cis moll”; “Во стаичката пръска аромат…”; “Ветрената мелница”; Пейо Яворов; 
“Заточеници”; “На нивата”; “Да се завърнеш в бащината къща…”; “Гора”; “Ний”; 



“Пролетта на робите”; “Септември”; Атанас Далчев; “Болница”; “Потомка”; 
“Стихии”; “Романтика”; “История”; “Вълкадин говори с Бога”; “Серафим”; 
Железният светилник”; “Железният светилник”. Осма глава, трета част). 

22. Електронен курс по литература за 11. клас (в съавторство). С., 2006. 
23. Електронен курс по литература за 12. клас (в съавторство). С., 2006. 
24. Матурата по български език и литература. Текстове и коментари. 

Тестове (в съавторство). С., 2008. 
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