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Професионална биография 

От 2014 г. – професор в Катедрата по руска литература, Факултет по славянски филологии, СУ 

«Св. Климент Охридски» 

От 2011 – Ръководител на Катедрата по руска литература, Факултет по славянски филологии 

От 2009 г. - Университетски координатор за електронно, дистанционно и продължаващо обучение 

От 2003 г. - Член на Общото събрание на Софийски университет “Св.Климент Охридски” 

От 2003 г. - Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, 

член на Факултетния съвет 

От 2003 г. – Факултетен координатор по програма «Еразъм»  

2011 г. – временно изпълняващ длъжността Декан на Факултета по славянски филологии 

2007 –2011 г. - заместник-декан на Факултета по славянски филологии (международна, проектна и 

информационна дейност), член на Факултетния съвет  

2003 – 2007 г. - заместник-декан на Факултета по славянски филологии (международна и научна 

дейност), член на Факултетния съвет 

2002-2014 г. – доцент в Катедрата по руска литература, Факултет по славянски филологии, СУ 

«Св. Климент Охридски» 

1987 г. - асистент в Катедрата по руска литература, Факултет по славянски филологии, СУ «Св. 

Климент Охридски» 

1986-1987 г. – 135 СОУ – София, преподавател по руски и английски език 

 

Образование, обучение, специализации 

2012 г., август –декември – Фулбрайтов стипендиант, Университет в Канзас (KU), САЩ – Департамент 

по славистика и Център за дигитални изследвания в хуманитаристиката  

2011 г., март,  Семинар –обучение “Developing online teaching skills” (DOTS) -  Европейски център за 

съвременни езици – Грац, Австрия; 



 

2010 г., февруари - семинар-обучение „Цифрови хранилища на метаданни за ресурси за обучение”. 

(ФМИ, в рамките на проект ShareTec: Sharing digital resources in the Teaching Education 

Community.) 

2007 г., септември – Оксфордски институт за Интернет (OII), Оксфордски университет, 

Великобритания  

2007 г., юни - Университет в Саарбрюкен, Германия 

2007 г., май – Централноевропейски университет, Будапеща, Ресурсен център за учебни програми 

2005 г., ноември – Европейски център за съвременни езици, гр. Грац, Австрия 

1995 – придобита степен Доктор по филология, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” 

1988-1989 – специализация - повишаване на квалификацията на преподавателите в Софийския 

университет; курс «Приложение на компютърните технологии в хуманитарните науки» – 

Факултет по математика и информатика 

1986-1987 – специализация – „Методика на преподаването на чужди езици и литератури в 

средното училище” 

1981-1986 – придобита степен Магистър (Първа специалност Руска филология, втора 

специалност – Английски език, Софийски университет «Св.Климент Охридски») 

 

 

Преподавателска дейност (лекционни курсове и семинари) 

 

ОКС „Бакалавър”  

2003 – до момента – лекционен курс Съвременна руска литература и култура (в специалност Руска 

филология – на руски език) 

2001 - до момента – лекционен курс Руска литература от ХХ век (в специалности Руска филология 

– на руски език; Българска филология, задочно обучение; Библиотечно-информационни науки, 

Философски факултет)  

1991 – 2001 г. – семинарни занятия – Руска класическа литература (в специалности Руска 

филология, Славянска филология, Българска филология) 

1987 – 1992 – семинарни занятия – Литература на народите на СССР (украинска литература) (в 

специалност Руска филология) 

1987 – 2001 г. – семинарни занятия – Руска литература от ХХ век (в специалности Руска 

филология – на руски език, Славянска филология, Българска филология) 

 

ОКС „Магистър” (лекционни курсове) 



 

2002 – до момента – Електронна литература и киберкултура (Магистърска програма «Компютърна 

лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката») (електронен курс в среда Moodle – 

elearn.uni-sofia.bg) 

2002 – до момента - Английски език за специални цели (Магистърска програма «Компютърна 

лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката»); 

2002 – до момента - Руски постмодернизъм (Магистърски програми «Литература и култура на 

Русия», „Руско литературознание”) 

2002 – до момента – Руска литературна теория от ХХ век (Магистърски програми „Руска 

литература, култура и художествен превод”, «Литература и култура на Русия», „Руско 

литературознание”) 

2011-2012 - История на руската култура (Магистърска програма «Балканите и Русия», 

Исторически факултет) 

2010-2012 - Хипертекст и мултимедия. (Магистърска програма “Литература. Кино. Визуална 

култура.”) (електронен курс в среда Moodle – elearn.uni-sofia.bg) 

 

Образователна и научна степен „Доктор” 

2010 - до момента - Английски език за академични цели (Докторантско училище “ИКТ в 

образованието”, съвместно с д-р Й.Сариева) (електронен курс в среда Moodle – elearn.uni-sofia.bg) 

2010 – до момента - Академична комуникация във виртуалното пространство (Докторантско 

училище “ИКТ в образованието”, съвместно с проф. дфн И.Мавродиева) (електронен курс в среда 

Moodle – elearn.uni-sofia.bg) 

2007 - Текстове на носталгията (Източна Европа, 20-21 век), Философски факултет, Докторантско 

училище - 2007 г. 

 

СДК  

2011 - Електронните игри в образователен контекст (Следдипломна квалификация за учители 

“ИКТ в образованието”, Интегрален университетски център за електронно обучение, Софийски 

университет) (електронен курс в среда Moodle – elearn.uni-sofia.bg).  

 

Ръководство на дипломни работи, консултиране и ръководство на магистърски тези - Факултет по 

славянски филологии, Факултет по педагогика, Интегрален университетски център за електронно 

обучение. 

 

Научен ръководител на докторанти: 

- 2009-2013 - Радостина Велева 

- 2013-2015 – Димо Димов  

 



 

Преподавани лекционни курсове в други университети: 

- учебна 2012 - 2013 г. Канзаски университет, Канзас, САЩ – лекционен курс по „Руска 

литература от 19 и 20 век” (един семестър) 

- учебна 2011 - 2012 ЮЗУ „Неофит Рилски” – СИД „Руската литература в Мрежата” (един 

семестър) 

- учебна 2004 - 2005 г. Нов български университет, Бакалавърски факултет Програма «Език и 

литература»– лекционен курс по „Славянски литератури” (два семестъра). 

 

Други позиции и длъжности 

- Съосновател и член на редакционната колегия на електронното списание на Факултета по 

славянски филологии на Софийския университет “Littera et Lingua” (http://www.slav.uni-

sofia.bg/lilijournal/index.php/bg) (от 2003 г. до настоящия момент) 

- Заместник-главен редактор на “Списание на Софийския университет за електронно обучение” 

(http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?[en]2) (от 2010г.), преобразувано в «Списание на 

Софийския университет за образователни изследвания» (от 2013 г.) 

- Главен редактор на сп. „Болгарская русистика” (от 2008 г. ) 

- Член на редакционния съвет на испанското научно списание по русистика CUADERNOS DE 

RUSÍSTICA ESPAÑOLA (CRE) http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/about/editorialTeam (от 2012 

до момента). 

 

Членство в научни организации: 

- AILC/ICLA- International Comparative Literature Association 

- Академичен кръг по сравнително литературознание – AКСЛИТ 

- Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ); 

 

Области на преподавателски и научен интерес 

Русистика, славистика, история и теория на литературата, интернет изследвания, културни 

изследвания, киберкултура, електронно обучение, методика на чуждоезиковото обучение, 

дигитална хуманитаристика 

 

Основни публикации на проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова 

 

І. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

Руска миниатюрна проза. Типология и поетика. (София, 1995 г.) 

Руска миниатюрна проза. Типология и поетика. Автореферат на дисертация за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор”. С., 1995. 

 



 

ІІ. Авторски монографии 

1. Постмодернистичният руски текст. София: Факел, 2001. 

 

 

2. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски”, 2013.  

 

ІІІ. Учебници и учебни помагала: 

2. Божанкова, Р. и Г. Лилова. Мой век. Русские писатели и философы ХХ века. Учебно 

пособие. София: изд. „Христо Ботев”, 1994.  

3. Протохристова, К. и др.Литература за Х клас на средните общообразователни училища. 

Задължителна подготовка. Профилирана подготовка.С., 2001. (Р. Божанкова е автор на 

разделите за руската литература). 

4. Протохристова, К. и др. Литература за Х клас на средните общообразователни училища. 

Христоматия. С., 2002. (Р. Божанкова е автор на разделите за руската литература). 

5. Евтимова, Р. и др. Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив, 

2002, 2005. (Р.Божанкова е автор на следните раздели: Литературата от края на ХІХ и началото 

на ХХ век. Реализъм; Андрей Платонов; Михаил Булгаков; Борис Пастернак; Александър 

Солженицин; Руски постмодернизъм.) 

 



 

ІV. Научна редакция и съставителство:  

1. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. Составители: И. 

Захариева, И. Владова, Р. Божанкова и др. София: Факел, 2003. 

2. Троев, П. Руски модернизъм. Енциклопедичен речник. София, 2004. (Научен редактор Р. 

Божанкова). 

3. Как с думи се правят светове. Сборник научни статии на Факултета по славянски 

филологии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005. (Ред. В. 

Стефанов, Р. Божанкова, Й. Тишева).  

4. Литературата. 2007, №2. Тематичен брой „Писането и интренет”. (Научен консултант – 

чужди автори).  

5. Филологическият проект в началото на ХХІ век. София: Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски”, 2009. (Ред. В. Стефанов, Р. Божанкова, Й. Тишева). 

6. Диалогът между културите. Локални светове, глобални предизвикателства. София: 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012. (Съставител Р. Божнакова).  

7. Сребърен век. Тематичен брой на Сп. Панорама VІ, 2012,  – съставителство. (Съставители 

Р. Божанкова, Е. Николов, П. Велчев, Е. Басат).  

8. Руски хумор и сатира от 20-30-те години на ХХ век. Тематичен брой на Сп. Панорама VІІ, 

2012. (Съставители Р. Божанкова, Е. Николов, Е. Басат).  

 

V. Научноизследователски студии и статии 

1. Судьбы эмигрантов (“Evgenia Ivanovna”) Л. Леонова и “Выбор” Ю.Бонадрева. – Болгарская 

русистика, 1989, №3. 

2. Анализ большой эпической формы на семинарах по советской литературе. – Болгарская 

русистика, 1989, №4.  

3. Подготовка по литературе выпускников школ с преподаванием на русском языке и 

требования вуза. – Болгарская русистика, 1990, №2. 

4. Тургеневские “Стихотворения в прозе” и современная прозаическая миниатюра. – В: 

Русский язык и литература. Проблемы сопоставительного исследования. София, 1990. 

5. “Митината любов” на Иван Бунин в български корени. – Литературна мисъл, 1993, №1. (В 

съавторство с Л.Цветков.) 

6. Особенности художественного времени и пространства в поздней миниатюрной прозе 

Ивана Бунина. – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по 

славянски филологии. Т.86, кн.2, 1993. 

7. Миниатюрната проза на Елена Гуро между словото и изображението. – Годишник на 

Софийския университет “Св. Климент Охридски” . Факултет по славянски филологии. Т.87, 

кн.2, 1994, с.45-58. 

8. Миниатюрная проза Александра Солженицына. – Болгарская русистика, 1995, №2, с.27-33. 



 

9. Лара, Лолита, Нонита. Владимир Набоков в две междутекстови перспективи. – 

Литературна мисъл, 1995-1996, №4. 

10. Пред-постмодернизъм. Руски прецеденти. – Литературен вестник, 1997, бр.24. 

11. О некоторых критических и теоретических визиях русского постмодернизма. – В: 

Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и 

исторической поэтики. Т.1. Гродно, Беларус, 1998. 

12.  Новата руска литература – траектории на отдалечаване. – В: Език, литература, 

идентичност. С. 1999. 

13. Постмодернистичната вербализация на “Руския Ерос”. – В: Език, литература, 

идентичност. С. 1999. 

14. “Вторият камък” на руския акмеизъм. – В: Западноевропейският модернизъм и 

славянските литератури. Велико Търново, 1999. 

15. Читатель после “смерти автора”. – В: Русский язык и литература в современном обществе. 

Шумен, 1999. 

16. Постмодернистские постскриптумы к Пушкину.  – В: Puškino rinkinys. 200 metų jubiliejui 

pamineti. Vilnius, 1999. 

17. Модернистский и постмодернистский Апокалипсис. – В: Тезисы докладов Конгресса 

МАПРЯЛ, Братислава, 1999. 

18. Да допишеш Пушкин ... – Литературен вестник, бр.39, 1.12.1999.  

19. Виктор Ерофеев и другите. – в-к “Култура”, бр.2, 21.01.2000.  

20. Система мотивов в творчестве Елены Гуро. – В: Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Т.1. Гродно 

(Беларус), 2000. 

21. Апокалиптични видения в новата руска литература. – В: Краят на хилядолетието. 

Носталгии, раздели и надежди. С., 2000. 

22. Миниатюра и минимализъм (Прозаичните късове на Атанас Далчев) – В: Атанас Далчев – 

текст и интерпретация. С., 2001. 

23. Руският постмодернизъм. Адепти и концепти. – Болгарская русистика, 2001, №1. 

24. Женска проза – дамски роман (руски вариант). – В: Коментар, интерпретация, 

възможност за четене. София, 2001. 

25. Руски модернизъм. – В: Преводна рецепция на европейска литература в България: В 8 т. 

Т.2. Руска литература. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, С.2001. 

26. Руска емигрантска и дисидентска литература – В: Преводна рецепция на европейска 

литература в България: В 8 т. Т.2. Руска литература. Академично издателство 

“Проф.М.Дринов”, С.2001. 

27. Паратекстовый ореол фрагмента в русской прозе ХХ века.– В: Взаимодействие литератур 

в мировом литературном процессе. Т.1. Гродно (Беларус), 2001. 



 

28. Виктор Пелевин или краят на пост-литературата. – в-к “Култура” бр. 31, 14 септ. 2001. 

29. Литературният текст в мултимедийното чуждоезиково обучение – Международна научна 

конференция “Обучение без граници. Език и култура.” – Организира и публикува СУ 

“Св.Климент Охридски”, Департамент за езиково обучение, София, 2001, с.378-381, ISBN 954-

91173-1-6. (публикация върху CD-ROM) 

30. Постмодернистични азбуки. – Литературен вестник, бр.22, 5-11.6.2002. 

Преработено и допълнено издание на статитията на български и полски език е публикувано в: 

Alfabety postmodernizmu./Постмодернистични азбуки - По следите на модернизма и 

постмодернизма. Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие / 

Na tropach modernizmu i postmodernizmu. (българо-полски двуезичен сборник) София: 

Издателски център „Боян Пенев”, 2004.  

31. Какво може да се добави към всички “как” в тази книга…- В: Разказът “Шинел” на 

Н.В.Гогол – сътворен! направен? съшит?? (Съст. Н.Георгиев, Р.Коларов). С., “Ариадна”, 2002. 

32. Виртуалният автор и литературният текст. – В: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест 

на 60-годишнината на професор д.ф.н. Боян Биолчев. София, 2002, с. 224-228. 

33. Литературна класика и интернет-култура. (Подстъпи към виртуалния музей на думите). – 

В: Четене на литературната класика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Петко Троев. 

С., 2002. 

34. Олга Кобилянска – В: Преводна рецепция на европейска литература в България: В 8 т. Т.4. 

Славянски литератури. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2002, с.71-76. 

35. Буква, която убива (романът “Тета” на Д.Ходрова). – Литературен вестник, бр.7, 19-

25.2.2003, с. 6. 

36. Culturological Aspects of the Digitization of Slavic Classical Literatures. – In: Computational 

Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. (Еdited by David 

Birnbaum, Anissava Miltenova, and Sarah Slevinski). Sofia, 2003, pp.303-312. 

37. Многоезичието в литературния текст. – В: Езикът и литературата – средство за 

(не)разбирателство. София, 2003, с.204-211. 

38. Алтернации на огледалността в руската литература на ХХ век. – В: Проблеми, имена и 

школи в руското литературознание през ХХ век. София, 2003, с.145-148. 

39. Сублимация на литературата. (Литературна мрежа/Литературная сеть/LiterNet). – В: 

Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. 

С.Хаджикосев. София, 2004, с. 477-484.  

40. Полемики от преди: Розанов, Солженицин, Синявски или откъслеци руска литературна 

история. – Vox literarum. Култура. Комуникация. Критика. 2004, №1, с. 8-16.  

41. Чехов и Булгаков. Две встречи или все тот же русский вокзал. – В: Диалози с Чехов: 100 

години по-късно. София, 2004, с. 185-188.  



 

42.  Векът на авангарда в едно отражение (“Домът на дните” на Виктор Соснора) – Слово, 

време, литература (Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Цветков). София, 2004.  

43. Cultural memory and cultural hybridization on the Internet. – Review of the National Center for 

Digitization, 6 [2005]. Belgrade, Serbia. (p.108-112)  

44. Электронные ресурсы творчества Чехова. (Electronic resources of A.Chekhov’s texts). - 

Uluslararası Çehov Sempozyumu ÇEHOV’DAN SONRAKI YÜZYIL, University of Istanbul, 

November, 4-5, 2004.  

45. Русская электронная литература как явление исторического и культурного рубежа. – В: 

Материалы Международного конгресса «Русская словесность в мировом культурном 

контексте», Москва, 14-19 декабря 2004. Москва, 2005, с. 112-114.  

46. Руски електронни литературни проекти. - Littera et Lingua. 2005 /1. (електронна 

публикация, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring-2005/114).  

Преработена и допълнена версия на студията е публикувана в: 

Руски електронни литературни проекти.- Venia Docendi. Встъпителни лекции на доценти от 

Факултета по славянски филологии 2002 г. С., 2008, с.9-29. 

47. Интернет като културна памет. Славянското присъединяване. – В: Реторики на паметта. 

Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Павлов. С., 2005. (с.106-113) 

48. Поглед към две стихотворения (Йосиф Бродски и Гаврила Державин). – В: Славистични 

изследвания, т. 7. С., 2005. (с.197-205) 

49. Аспекти на дигиталната филология. – 60 години Руска филология в Софийския 

университет. Сб. Научни статии. София, 2006, с.210-218. 

50. Киберфольклор. – В: Альманах «Мир филолога». Москва, 2006. 

Втора публикация: 

Киберфольклор – Езиков свят, Благоевград, №1, 2007.  

51. Киберкултурата като програма и свобода – В: Реката на времето. Сб. статии в памет на 

проф. Л.Боева, София, 2007, с. 376-380.  

52. Киберкултура и хуманитаристика – В: Държавата на духа. С., 2007.  

53. Интернет как посредник в процессе литературной рецепции – Мир русского слова и русское 

слово в мире. Т.7 Русская литература: История и современность. София, 2007. С.615-620.  

54. Аспекты жанрологии литературы в Сети. – Интернет конференция. “Герменевтика жанра” 

Ставрополски университет, 1-5 октомври 2006. (Ред. В. М. Головко). Ставрополь, 2007, с. 375-

380.  

55. Anna in your head или за “женското писане” в Интернет. – Литературен вестник, бр.4, 6-

12.02.2008, с. 12-13. 

Преработено и допълнено издание на статитията на български и полски език е публикувано в:  

Божанкова, Р. Anna in your head :) или за “женското писане” в Интернет. 

BoŜankowa, Reneta. Anna in your head :) lub o „pisarstwie kobiecym” w Internecie.  



 

В: Да опишеш жена... : Българо-полски дискусии в годините на прехода / Състав. Магда 

Карабелова, Анна Нашиловска ; Прев. Ханна Карпинска и др. = Napisac kobiete... : Dyskusje 

bulgarsko-polskie w latach transformacji / Wibor Magda Karabelowa, Anna Nasilowska. - София : 

Боян Пенев, 2009. - 255, 239 с. Парал. загл. с. на бълг., пол. и англ. език ; Кн. на пол. език отпеч. 

от обратната страна на кн. със самост. загл. с. и паг.  

56. „Литературоведското разноезичие” по повод електронната литература. - Литературен 

вестник, бр.18, 21-27.05.2008, с. 12-13. 

Преработена и допълнена версия на статията е публикувана в: 

“Литературоведското разноезичие” по повод електронната литература. – В: “Не съм от тях.” 

Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Н. Георгиев. София: 

Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, 2009, с.259-265.  

57. Жанрови характеристики на електронната литература. – Литературата, 2007, кн.2, с. 28-

36.  

58. Кириллическая сеть (дискуссии, позиции, тенденции). – Духовно-нравственное образование 

и воспитание в традиции православия. Ч.2. Челябинск, 2008, с.6-12.  

59. Носталгични рефлексии в източноевропейската проза през краевековието (XX-XXI век) - 

Littera et Lingua, бр. 4/ Лято 2008. (електронна публикация, http://slav.uni-

sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring-2005/114 ) 

Печатна публикация в:  

Носталгични рефлексии в източноевропейската проза през краевековието (XX-XXI век) - 

Славянска филология : Доклади и статии за ХІV международен конгрес на славистите. Т. 24. 

София : Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008. 

60. Кирилицата в глобалния парад на азбуките. – Литературата, 2008, кн.3, с. 322-332.  

61. Сетевая культура как среда и фактор развития русской литературы. Русская литература в 

болгарском сегменте Сети. – Русская словесность в мировом культурном контексте. Москва, 

2008.  

62. Структуриране на филологически ресурси за университетско електронно обучение. – В: 

“120 години университетска педагогика. Между традицията и реалността”. София, 2008, 

285-290.  

63. Литература и медиа-культура (тематические и жанровые сдвиги в современной русской 

литературе) – Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. 

Т.2.Ч.2. Санкт-Петербург, 2008. 

(http://web.archive.org/web/20071111055912/http://meropr.ropryal.ru/liter2007/index.php?mode=info

2 ) 

Втора публикация в:  

Литература и медиа-культура (тематические и жанровые сдвиги в современной русской 

литературе). - Болгарская русистика, 2008, бр. 1-2.  



 

64. Экфразис в романе Л.Н.Толстого “Анна Каренина” – L.N.Tolstoy’un Yazinsal Mirasi. Istanbul, 

2008, с.46-51.  

65. Руската литература в българския участък на Интернет. – Филологическият проект в 

началото на ХХІ век. С., 2009, с.104-112.  

66. Тематизация Интернет-культуры в современной литературе (на материале болгарской, 

русской и македонской литератур). – Труды и материалы Междунордоного научного 

симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире». Москва, 2009.  

67. Литературни проекции на онлайн съществуването. – е-списание „Литературен клуб” 

(електронна публикация, http://www.litclub.com/library/kritika/bozhankova/prisustvia.htm).  

68. Разработка и консолидация электронных ресурсов в области русистики и славистики 

(Проект “Электронное обучение в славистике/ЭОС” Софийского университета). – Обучение 

русскому языку на протяжении всей жизни. Непрерывное обучение русскому языку: детский 

сад – школа - университет. Традиционная осенняя встреча болгарской национальной сети 

базовый школ с изучением русского языка. Русе, 2009. с.264-270.  

69. Текстове-мигранти (преходите между книжна и електронна литература на границата между 

двата века). – Преходи и граници. Transitions and borders. Сборник от ХV годишна конференция 

на Факултета по славянски филологии. СОФИЯ, 2009, с.327-336.  

70. Хипертекст. Практики на писане, практики на четене. - Littera et Lingua, Есен, 2009. 

(електронна публикация, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/autumn-2009).  

Печатна публикация:  

Хипертекст. Практики на писане, практики на четене. - Руската литература в Мрежата. 

Текстове и четене. Издание на БАН и ЮЗУ “Неофит Рилски”. Харон Пресс. София, 2010, с.1-

11.  

71. Проектът ЕОС (Електронно обучение в славистиката). - Littera et Lingua, Лято, 2010. 

(електронна публикация, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer2010/595-

rbozhankova-summer2010).  

72. “Истинският живот на Себастиан Найт" и "Гогол" на Владимир Набоков - текстове на 

границата. - Литературна мисъл, №1, 2010 (ГОДИНА LIII), с.100-106.  

Отпечатана и в:  

“Истинският живот на Себастиан Найт" и "Гогол" на Владимир Набоков - текстове на 

границата. - В: Вечният Гогол. Сборник с доклади от Международна научна конференция, 

проведена в Шумен. 6-7 октомври, 2009 г. "Фабер", Велико Търново, 2010, с. 105-111.  

73. Интернет поезията - типологии и тенденции. - Болгарская русистика, 2010, 1-2, с. 161-169.  

74. Блогът, или „домът на дните“. Наблюдения върху събитийността в онлайн дневниците. - 

Littera et Lingua, Лято, 2011. (електронна публикация, http://www.slav.uni-

sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/501-conference2011/672-rbozhankova-

summer2011) 



 

75. Фикционални поведения в текстовете на киберкултурата. Персоналността в литературните 

блогове. - Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: 

Лектура, 2011, с.750-755.  

76. Новомедийни метафори. – Литературен вестник, бр.39-40, 7-13.12.2011. 

77. Игра на думи. Електронните игри в обучението по чужд език и литература. - Списание на 

Софийския университет за електронно обучение, 2011/4, с. 48-57.  

78. Визии за хипертекста. Многогласно за многогласието. – В: Диалогът между културите. 

Локални светове, глобални предизвикателства. София: Университетско издателство 

„Св.Климент Охридски”, 2012, с.156-167. 

79. Постмодерното наследство. - В: Диалогът между културите. Локални светове, глобални 

предизвикателства. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 296-

307.  

80. Новые литературные карты. - Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная 

международная научная конференция. София, 23-25 ноября 2011 г. София: Изток-Запад, 2012, 

с. 540-547.  

81. Литературното образование в електронна среда. – Сборник с доклади и съобщения от IV 

Национална конференция по електронно обучение във висшето образование. Свищов, 

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 11 до 13 май  2012, с. 273-279.  

82. Подстъпи към руските градини на носталгията. (Чехов, Бунин, Набоков. – Европа чете 

Чехов. Международна конференция. Велико Търново, 7-9 октомври, 2010 г. Велико Търново: 

УИ „СВ. Св. Кирил и Методий”, 2012, с.74-81. 

Същата статия в превод на руски език е издадена и в:  

Сады ностальгии в русской литературе ХХ века - Чехов, Бунин, Набоков. (Подступы). - A.P. 

CEHOV – 150 DE ANI DE LA NAŞTERE FILOLOGIE RUSĂ XXVII.  UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI, 2012.  

Преработена и допълнена версия на статията е публикувана в: 

Руските градини на носталгията. – Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в 

чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. София: Университетско 

издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 608 стр. 

83. Век след „Сребърния век”. – Панорама, VІ, 2012, с. 3-9. 

84. „Смешното в страшното” - Панорама, VІІ, 2012, с. 3-8. 

85. Жанр и „виртуален контекст“. – Езиков свят, 2013, бр.2, с.185-190.  

86. „Оригиналът на Лаура” на Владимир Набоков. Между седемте синонима и имената на 

нимфите. - Литературен вестник, №23, 19-25.06.2013 г.  

Преработена и допълнена версия на статията е публикувана в: 

„Оригиналът на Лаура” на Владимир Набоков. Между седемте синонима и имената на нимфите. 

– Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. София: Факел, 2013.  



 

87. Русская поэзия в интернете - имена, формы, места пребывания. – В: Имидж, диалог, 

эксперимент - поля современной русской поэзии. Хенрике Шталь / Марион Рутц (Ред.). Image, 

Dialog, Experiment - Felder der russischen Gegenwartsdichtung. Herausgegeben von Henrieke Stahl 

und Marion Rutz. Verlag Otto Sagner • München - Berlin - Washington/D.C., 2013. Neuere Lyrik 

Interkulturelle und interdisziplinäre Studien. Herausgegeben von Dmitrij Bak, Hermann Körte, Hiroko 

Masumoto, Stephanie Sandler und Henrieke Stahl. Band 1. Verlag Otto Sag ner München - Berlin - 

Washington/D.C. S. 185-195.  

88. Bonaccorso, E, Bozhankova, R, Cadena, CD, Čapská, V, Czerniewicz, L, Emmett, A, Oludayo, 

FF, Glukhova, N, Greenberg, ML, Hladnik, M, Grillet, ME, Indrawan, M, Kapović, M, Kleiner, Y, 

Łaziński, M, Loyola, RD, Menon, S, Morales, LG, Ocampo, C, Pérez-Emán, J, Townsend Peterson, A, 

Poposki, D, Rasheed, AA, Rodríguez-Clark, KM, Rodríguez, JP, Rosenblum, B, Sánchez-Cordero, V, 

Smolík, F, Snoj, M, Szilágyi, I, Torres, O, Tykarski, P. (2014). Bottlenecks in the Open-Access 

System: Voices from Around the Globe. Journal of Librarianship and Scholarly Communication 

2(2):eP1126. http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1126 

 

VІ. Енциклопедични статии 

Българска енциклопедия (БАН), 2002. (статиите за Ф.Абрамов, В.Астафиев, Ю.Бондарев, 

Й.Бродски, В.Вересаев, В.Висоцки, С.Городецки, И.Илф и Е.Петров, В.Набоков, Б.Окуджава, 

Ю.Олеша, К.Паустовски, А.Ремизов, А.Синявски, А.Солженицин, В.Солоухин, А.Тарковски, 

Д.Хармс, М.Шолохов.  

 

VІІ. Научни рецензии и хроника 

1. Надежден справочник. (Рецензия на “Писатели на народите на Съветския съюз. 

Енциклопедичен справочник.” София, 1989). – сп. “Език и литература”, 1991, №3. 

2. Рецензия на книгата на Ирина Захариева “Синтез в русской прозе ХХ века”. – Болгарская 

русистика, 1995, №1. 

3. Книга за окултизма в руската литература. (рец. на: Н.Богомолов. Русская литература начала 

ХХ века и оккультизм. М., 1999) – в-к “Култура”, бр.23, 16.06.2000. 

4. Книга за окултизмот во руската литература. – СУМ Списание за уметност. Штип. Год.VІІІ, 

2000, броj 26.  

5. Академики на Балканах. Болгарская литературоведческая русистика. – Новое 

литературное обозрение. 2002, 6 (58). (В съавторство с Л. Димитров). 

6.  По повод…”Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. Сборник с доклади от 

Международна конференция в чест на проф. Волфганг Изер” (София, 2000). Изд. Фигура, 

София, 2003. – Littera et Lingua, 2005, №1.  

7. По повод – Книгата на Р.Евтимова “Догадки за смисъла “ – Литературен вестник, 2007.  

Втора публикация:  



 

Догадки за смисъла. Р.Евтимова. - Болгарская русистика 2007, №1.  

8. Littera et Lingua. – Литературата, 2007, кн.2, с. 271-273.  

9. Литературата 2.0 – Български език и литература. 2009, кн.1.  

10. Славистичен форум в Московския университет. Москва, 24-26 март 2009 г. – 

Българистика, 18, 2009, с.53-56.  

11. Руският символизъм. Един поглед от ХХІ век. (Йордан Люцканов. “Дрехата на съдбата. 

Романът на Дмитрий Мережковски “Юлиан Отстъпника”: Анализ на класицистичния му 

символизъм”. София, 2008, 279 стр.) - Болгарская русистика, 2010, №1-2, с. 200-203.  

12. Диалози в изгнание. Stefana Roussenova. Dialogues in Exile. Joseph Conrad, Vladimir 

Nabokov, Eva Hoffman. POLlS, 2010. - Литературен вестник, 2-8.2.2011 (Год. 20), с.3.  

 

VІІІ. Научни доклади на международни и национални форуми: 

1. О некоторых особенностях советского романа начала 80-х годов – Международен 

симпозиум “Проблеми на жанровете в руската класическа и съветската литература”, София, 

1989. (Тезисы докладов и сообщений). 

2. Моделът на миниатюрната проза в творчеството на Василий Розанов. – Научна 

конференция “Млада академична русистика”, БАН, София, 1991. 

3. Етюдната есеистика на Андрей Синявски – Международна научна конференция 

“Литерататурата на руската емиграция в европейския културен контекст”, София, 1993. 

4. Диалог авангарда и постмодернизма в поздней прозе Виктора Сосноры. – Международен 

симпозиум на МАПРЯЛ “Проблемы поэтики русской литературы и сравнительные аспекты ее 

исследования”, София, 1995. 

5. Лолита и Нонита в огледалото на Алиса. – Научна конференция “Текст и интертекст”, БАН, 

София, 1996. 

6. “Вторият камък” на руския акмеизъм. – Международна научна конференция 

“Западноевропейският модернизъм. Рефлекси в българската литература и литературите на 

Централна и Източна Европа (краят на ХІХ - началото на ХХ век и 20-те години)”, Велико 

Търново, 1997. 

7. Читатель после “смерти автора” (русский вариант) – Международна научна конференция 

“Русский язык и литература в современном обществе”. ШУ “Еп.Константин Преславски”, 1998. 

8. Модернистский и постмодернистский Апокалипсис. – ІХ Международный конгресс 

преподавателей русского языка и литературы. Братислава, 1999. (Тезисы докладов конгресса). 

9. Постмодренистские постсткриптумы к Пушкину. – Международна научна конференция 

“А.С.Пушкин – два века русской литературы”, Вилнюс (Литва), 1999. 

10. Женска проза - дамски роман – Пета научна конференция на Факултета по славянски 

филологии в СУ “Св.Климент Охридски”, София, 2000.  



 

11. Многоезичието в литературния текст. – Шеста научна конференция на Факултета по 

славянски филологии в СУ “Св.Климент Охридски” “Езикът и литературата – средство за 

(не)разбирателство”. София, 2001.  

12. Литературният текст в мултимедийното чуждоезиково обучение – Международна научна 

конференция “Обучение без граници” – СУ “Св.Климент Охридски”, Департамент за 

чуждоезиково обучение, София, 2001. 

13. Постмодернистични азбуки. – Международна конференция “От модернизъм към 

постмодернизъм: Литературни и културологични прочити в началото на ХХІ век. София, БАН, 

май 2002. 

14. Электронное литературоведение как расшивание виртуальных „Шинелей“. - 

Международен симпозиум на МАПРЯЛ „Проблеми и школи в руското литературознание през 

ХХ век“. София, СУ „Св. Климент Охридски“, юни 2002. 

15. Digitisation of Slavonic Classical Literature: Culturological Aspects. – Electronic Description and 

Edition of Slavic Sources. International Conference and Workshop, Pomorie, 24-26 September 2002. 

16. Cultural memory and cultural hybridization on the Internet. The Slavic joining. - Трета 

международна конференция Нови технологии и стандарти: дигитализация на националното 

наследство”, Белград, 3-5 юни 2004 г.  

17. Electronic resources of A.Chekhov’s texts. - Uluslararası Çehov Sempozyumu ÇEHOV’DAN 

SONRAKI YÜZYIL, University of Istanbul, November, 4-5, 2004. 

18. Русская электронная литература как явление исторического и культурного рубежа. - 

Международный конгресс «Русская словесность в мировом культурном контексте», Москва, 

14-19 декабря 2004. 

19. Киберкултурата като програма и свобода. – Матрицата - властта на подобието. Научна 

конференция на Факултета по славянски филологии, 18-19 май 2005 г. 

20. Радикалната дигитализация. – Филологическият проект в началото на ХХІ век. Научна 

конференция на Факултета по славянски филологии, май 2006 г. 

21. Аспекты жанрологии литературы в Сети. – Интернет конференция. “Герменевтика жанра” 

Ставрополски университет, 1-5 октомври 2006. 

22. Жанрови характеристики на електронната литература. – Пети юбилейни Арнаудови 

четения. Русе, 27-28 октомври 2006 г. 

23. Киберкултура и хуманитаристика. – ІV национална научна конференция “Държавата на 

духа”. София, 1 ноември 2006 г.  

24. Сетевая культура как среда и фактор развития литературы (Русская литература в 

болгарском участке Интернет) - Москва, декабрь, 2006, Международная научная конференция. 

25.  Мрежата – посредник в междукултурния диалог – Диалогът между културите, Научна 

конференция на Факултета по славянски филологии, май 2007. 



 

26. Опит за типология на женското писане в Интернет - доклад на българо-полска научна 

конференция «Жените в обществения дискурс на България и Полша», София, 4-5 октомври 

2007 г. 

27. Мигриращата литература – между книгата и Интернет – Пета национална научна 

конференция с международно участие, посветена на деня на будителите «Кирилицата в 

духовността на европейската информационна цивилизация». София, 1 ноември 2007 г. 

28. Мрежовият комуникационен модел в електронното образование в областта на 

славистиката. – Научна конференция на Факултета по славянски филологии “Електронното 

обучение в славистиката (ЕОС)”, 22-23 ноември 2007 г., София.  

29. “Литературоведското разноезичие” по повод електронната литература. – Научна 

конференция на Факултета по славянски филологии в чест на проф. Н. Георгиев “Канонът на 

различието”, София, 29-30 ноември 2007г.  

30. Кирилицата в глобалния парад на азбуките. - Научна конференция на Факултета по 

славянски филологии “Локални светове, глобални предизвикателства”, София, май 2008 г.  

31. Литературното списание като институция в съвременната руска култура – Юбилейна 

международна научна конференция «35 години катедра «Обща и сравнителна литературна 

история», Велико Търново, 16-17 май 2008 г. 

32. Носталгични рефлексии на източноевропейското краевековие (ХХ–ХХІ) в прозата на 

Виктор Пелевин, Даниела Ходрова, Оксана Забужко и Георги Господинов. – ХІV 

Международен славистичен конгрес, Охрид, 10-15 септември 2008 г.  

33. Структуриране на филологически ресурси за университетско електронно обучение - Научна 

конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, Китен, 20-21 

септември 2008 г. 

34. Литература и медиа-культура (тематические и жанровые сдвиги в современной русской 

литературе) – Международный конгресс МАПРЯЛ «Русская литература в мировом культурном 

и образовательном пространстве” – Санкт-Петербург, 15-17 октября 2008 года. 

35. Multicultural context and e-learning - Second International OPTIMA Conference IDEAS FOR 

QUALITY IN LANGUAGE EDUCATION - 25 – 26 October 2008, Sofia, Bulgaria. 

36. Новые литературные институции и новые медиа - Международна научна конференция 

"Руската литература в интернет: текстове и четене" - София, 30 и 31 октомври 2008 г. 

37. Экфразис в романе Л.Н.Толстого “Анна Каренина” - Международная научная конференция 

“Литературное наследие Л.Н.Толстого”, Стамбульский университет, 13-15 ноября 2008 года.  

38. Пост-проектната фаза – реалности. – Научна конференция “Електронното обучение – 

проекти и реалности”, Факултет по славянски филологии, Софийски университет “Св. Климент 

Охридски”, 23 януари 2009г.  



 

39. Тематизация Интернет-культуры в современной литературе (на материале болгарской, 

русской и македонской литератур). - Международен симпозиум «Славянские языки и культуры 

в современном мире», Москва, 24-26 март, 2009 г.  

40. Текстове-мигранти (Преходите между книжна и електронна литература на границата между 

два века) - “Преходи и граници” – годишна научна конференция на Факултета по славянски 

филологии, 18-19 май 2009.  

41. Кириллическая Сеть (Позиционирование литературных ресурсов). - Международна 

конференция «ПОСЛАНИЯ КИРИЛЛИЦЫ», 29-30.09.2009г., Санкт-Петербург, Русия. 

42. Разработка и консолидация электронных ресурсов в области русистики и славистики 

(Проект “Электронное обучение в славистике/ЭОС” Софийского университета). – Обучение 

русскому языку на протяжении всей жизни. Непрерывное обучение русскому языку: детский 

сад – школа - университет. Традиционная осенняя встреча болгарской национальной сети 

базовый школ с изучением русского языка. Русе, септември, 2009. 

43. Електронната научна периодика като ресурс за електронното обучение в славистиката. - 

НАУЧНА СЕСИЯ “120 ГОДИНИ ФМИ”, Софийски университет, 24 октомври 2009 г. 

44. Русская поэзия в Интернетe– имена, формы, места пребывания (Russische Lyrik im Internet – 

Namen, Formen und Fundorte). - Международна конференция «Имидж — диалог — эксперимент: 

поля русской современной поэзии». Трир, Германия, 18–21 март 2010 г.  

45. Фикционални поведения в текстовете на киберкултурата. - Десети национални славистични 

четения „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, София, 22-

24 април 2010 г.  

46. Подстъпи към руските градини на носталгията. Чехов, Бунин, Набоков ... - Международна 

научна конференция “Европа чете Чехов”, Велико Търново, 7-9 октомври 2010 г.  

47. Апология на частта - Й. Бродски. - Научна конференция „Случаят Йосиф Бродски между 

литературата и политическото”, София, 10 декември 2010 г.  

48. Роль журналов в изучении русского языка и русской культуры в инославянском 

окружении. - Международен научно-образователен форум „Третья белградская встреча 

славянских русистов. СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ИНОСЛАВЯНСКОМ ОКРУЖЕНИИ“, Белград, 12 по 14 января 2011.  

49. Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване на динамична 

електронна среда за Факултета по славянски филологии на Софийския университет). - 

ЕЛЕКТРОННО, ДИСТАНЦИОННО ... ИЛИ ОБУЧЕНИЕТО НА 21-ВИ ВЕК. Международна 

конференция 6 – 8 април 2011. Софийски университет “Св. Климент Охридски”.  

50. Блогът, или домът на дните. Наблюдения върху събитийността в онлайн дневниците. - 

Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията, София, 13-14 май 2011 г. 

51. Картографиране на канона. - Научна конференция „КЛАСИКА И КАНОН В РУСКАТА 

ЛИТЕРАТУРА. БЪЛГАРСКИЯТ ПОГЛЕД”, София, 18-19.11.2011 г. 



 

52. Новые литературные карты. - РУСИСТИКА: ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ПЕРЕВОД. 

Международна конференция, Софийски университет, 23-25 ноевмри 2011 г. 

53. Литература в реално време. - ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ СЛАВИСТИЧНИ 

ЧЕТЕНИЯ „ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ», 

София, 19 – 22 април 2012 г.  

54. Литературното образование в електронна среда. - IV Национална конференция по 

електронно обучение във висшето образование. Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 

11-13 май  2012. 

55.  Жанр и „виртуален контекст“ – Национална научна конференция «Изплъзващият се 

предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, 

Радосвет Коларов» - София, 28-30 ноември 2012 г. 

56. «Какво се случи с Анна К.» след постмодернизма». - Международна конференция «Русская 

классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры», 

София, 23 – 25 май 2013 г. 

57. Писателският блог - между автобиографията и фикцията Научна конференция 

„Авто/биографията през новото хилядолетие“. София, 13.06.2013.  

 

ІХ. Речници 

1. Джобен речник руско-български/българско-руски с миниразговорник. Превод и обработка: 

О. Лазова, Р. Божанкова, Т. Алексиева.  Ernst Klett Sprachen. Първо издание. Изд-во PONS, 

София, 2008.  

2. Новейший англо-русский и русско-английский словарь. Москва: Издательство Рипол 

Классик. Серия: PONS. 2011. Редакторы: Т. Алексиева, Р. Божанкова, О. Лазова, С. Петкова, Е. 

Ралфс, Н. Вазов.  

 

Х. Преводи 

1. НАБОКОВ, Владимир.     Владимир Набоков : три есета. - Съдържа: Владимир Н а б о к о в. 

Изкуството на литературата и здравият разум. - Добрите читатели и добрите писатели. Прев. от 

англ. Милена Попова. - Какво трябва да знае всеки? Прев. от рус. Ренета Божанкова. - В: 

Литературен вестник. - IX, 23 (16 - 22 юни 1999), с. 12-15 

2. МАМЛЕЕВ, Юрий.     Тетрадката на индивидуалиста : [Разказ] / Юрий Мамлеев ; Прев. от 

рус. Ренета Божанкова. - В: Култура. - XLIV, 2 (21 ян. 2000), с. 11. 

3. САПГИР, Генрих. По Катул. - Мост. - Сладък лимон (Вземи лимона и го яж направо с 

кората). - Живот : [Стихотворения] / Генрих Сапгир ; Прев. от рус. Румяна Евтимова, Ренета 

Божанкова. - В: Литературен вестник. - 10, 18 (10 - 16 май 2000), с. 10. 

4. ПЕЛЕВИН, Виктор О.    Водонапорна кула : Разказ / Виктор О. Пелевин ; Прев. от рус. 

Ренета Божанкова. - В: Култура. - XLV, 31 (14 септ. 2001), с. 11. 



 

5. РУСКОЕЗИЧНАТА Мрежа на 11 септември ; Прев. [от рус.] Ренета Божанкова. - В: 

Литературен вестник. - XII, 28 (11 - 17 септ. 2002), с. 13. 

6. АНДРЕЕВ, Леонид Николаевич, 1871-1919 

    Смях : проза / Леонид Н. Андреев ; прев. от рус. Ренета Божанкова. - В: Панорама. - Год. 33, 

бр. 6 (2012), с. 101-105.  

7. РОЗАНОВ, Василий Василиевич, 1856-1919.     Из "Преди Сахарна", 1913 г. ; Из 

"Мимолетно", 1915 г. ; Из "Последни листа", 1916 г. : проза / Василий В. Розанов ; прев. от рус. 

Ренета Божанкова. - В: Панорама. - Год. 33, бр. 6 (2012), с. 93-100. 

 

 

Научноизследователски проекти 

 

Ръководство и участие в колективни проекти 

1. 2014 - „Литературният юбилей в академичен контекст” Фонд “Научни изследвания” – СУ 

(ръководител на проекта)  

2. 2012 – 2014 - BG051PO001-4.3.04/11 - Повишаване на капацитета на академичния състав от 

педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и 

осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд, ръководител на проекта 

проф. д-р Р.Пейчева-Форсайт. 

3. 2012 - 2014 - BG051PO001-3.3.06/26 - Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска 

Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното 

обучение в СУ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски 

Социален Фонд, ръководител на проекта проф. д-р Р.Пейчева-Форсайт.  

4. 2008 - 2014 - Университетски център за трансгранични българистични изследвания” – 

Договор № Д002-80/12.12.2008 г. (ръководител на проекта проф. дфн П.Карагьозов). 

(изследовател) 

5. 2013 - Класика и канон в руската литература. Университетският поглед, Фонд “Научни 

изследвания” – СУ (ръководител на проекта).  

6. 2011, 2013 - Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник. Фонд “Научни 

изследвания” – СУ (ръководител на проекта доц. д-р Ина Христова). (изследовател) 

7. 2007 - 2011 - Научноизследователски проект № BG051PO001-3.3.04/52, на тема: 

„Укрепване и устойчиво развитие на научноизследователския потенциал на Софийския 

университет в областта на електронното обучение", Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд, ръководител на проекта проф. д-р 

Р.Пейчева-Форсайт.  



 

8. 2008-2012 - Научноизследователски проект № INZО1/0111, на тема: „Интегрален 

Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на 

електронното учене в разнообразен образователен контекст “УЦИЕО”. Фонд „Научни 

изследвания”, (ръководител на проекта доц. д-р Р.Пейчева-Форсайт). (изследовател) 

9. 2010 - 2011 - Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване на 

динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии. - Фонд “Научни 

изследвания” – СУ (ръководител на проекта).  

10. 2009 - 2011 - Университетски образователни диалози. Фонд “Научни изследвания” – СУ, 

ръководител на проекта – доц. д-р Р.Евтимова (изследовател).  

11. 2007 - 2009 ЕОС/Електронно обучение в славистиката - Фонд “Научни изследвания” – СУ 

(ръководител на проекта).  

12. 2002 - 2006 - Проблеми на електронната публикация в славистиката. Създаване на 

електронно списание Littera et Lingua) - Фонд “Научни изследвания” – СУ (ръководител на 

проекта).  

 

Индивидуални проекти 

1.  Language Technologies for Comparative Slavic Studies. - Саарбрюкен, 2011-2014 г 

(финансиран от СУ и Университет в Саарланд, Германия/DAAD.  

2. Digital Writing. Genre Characteristics of E-Literature, 2012 г. – Университет в Канзас, 

САЩ (финансиран от Българо-американска комисия за образователен обмен 

„Фулбрайт”) 

3. Киберкултура и електронна литература. - Оксфорд, 2007г. (финансиран частично от 

Фондация „Отворено общество”). 

4. Нови жанрове в интернет текстовостта - Саарбрюкен, 2007 г. (финансиран от СУ и 

Университет в Саарланд, Германия/DAAD).  

 


