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ОБРАЗОВАНИЕ  

03.03.1990-27.04.1990г. 

Курс за повишаване на квалификацията в МГУ “М.В.Ломоносов” 

Практически упражнения по руски език, семинари по странознание на Русия, лекции по 

проблемите на руската литература ХХв. 

 

 

1983-1986г.  

Редовна аспирантура към катедрата към Катедрата по руска литература – ФСл.Л –СУ “Св.Климент 

Охридски” 

Проблеми на поетиката на прозата  на Чингиз Айтматов 

 

 

1976-1980г.  

Редовно обучение в специалност БФ – ФСл.Ф. – СУ “Св.Климент Охридски” 

Езиковедски и литературоведски дисциплини, история на античната, западноевропейската, 

славянската, руската и българската литератури 

Специалист по български език и литература и учител по български език и литература 

 

1978-1979г. 

СУ “Св.Кл.Охридски” ФПЛПА 

Реторика, култура на говора 

Лектор по право, общество и личност 

 

1973-1975г. 

31 ЕСПУ София 

Всички застъпени за средно-образователното ниво предмети 

Средно гимназиално образование 

              

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

17.12.2002г. 



СУ “Св.Климент Охридски”,София, бул.”Руски” №15, Катедра по руска литература - ФСлФ 

 

Главен асистент 

 

 22.11.1994г. 

СУ “Св.Климент Охридски” 

 

Старши асистент 

 

16.10.1987г. 

СУ “Св.Климент Охридски” 

 

Асистент 

 

 1981-1982г. 

ЕСПУ “Хр.Ботев” – гр. Козлодуй 

 

Учител по български език и литература 

 

1980-1981г.  

ТЯЕ “И.Курчатов” гр. Козлодуй 

 

Учител по български език и литература 

 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ    в СУ “Св. Климент Охридски” от 1982г.: 

- по руска литература на ХХ век – бакалаври 

- Семиотика на владетеля и властта в руската литература ХІ-ХХ век - 

(Магистърска програма «Литература и култура на Русия») 

-  Утопия и антиутопия в руската и българската литература - (Магистърска 

програма «Литература и култура на Русия») 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Научноизследователски статии: 

 

0-!Õðèñòèÿíñêî áðàòñêî ñëîâî!+ Ïåðèîäèêà è ëèòåðàòóðà+ ò-H- 

ÁÀÍ+0874+ ñòð-033,042 

åíöèêëîïåäè÷íè ñòàòèè 

0- Äâàäåñåò åêöèêëîïåäè÷íè ñòàòèè çà åíöèêëîïåäèÿ íà ÁÀÍ 'приети 

за ïå÷àò( 

 

 Дîêëàäè 



0-!Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ íàöèîíàëüíî,ôîëüêëîðíîé òðàäèöèè â 

òâîð÷åñòâå ×- Àéòìàòîâà!+ ÌÀÏÐßË+ 0874-  

1-!Î æàíðå ðàññêàçà â òâîð÷åñòâå ×- Àéòìàòîâà!+ ÌÀÏÐßË+ 0878- 

2-!Î íåêîòîðûõ ôîíîòîïíûõ ñîîòâåòñòâèÿõ 'À- Ïëàòîíîâ è ×- 

Àéòìàòîâ(!+ ÌÀÏÐßË+ 0884-  

3-!Ôóòóðèñòè÷åñêèå ñòðàõè ×- Àéòìàòîâà íà ïîðîãå ÕÕH âåêà!+ 

ÌÀÏÐßË+ 0888-  

4- !×- Àéòìàòîâ è ïðîáëåìèòå íà áèëèíãâèçìà!+ Óíèâåðñèòåòñêà 

êîíôåðåíöèÿ !Òåêñò è êîíòåêñò!+ Âàðíà 0877-  

5- !Ïðîáëåìè íà ïîåòèêàòà íà ×-Àéòìàòîâ!+  Ìåæäóíàðîäíà 

êîíôåðåíöèÿ+ ïîñâåòåíà íà 5/,òà ãîäèøíèíà íà ×-Àéòìàòîâ+ Ñîôèÿ+ 0877- 

6- !Â åäíî ñåìàíòè÷íî ïîëå , ñîöèàëíèòå àëþçèè íà Â- Ìàÿêîâñêè è Ä- 

Õàðìñ!+ Ìåæäóíàðîäíà êîíôåðåíöèÿ !Çàïàäíîåâðîïåéñêèÿò ìîäåðíèçúì è 

ñëàâÿñêèòå ëèòåðàòóðè!+ Âåëèêî Òúðíîâî+ 0886+ ñá- Çàïàäíîåâðîïåéñêèÿò 

ìîäåðíèçúì è ñëàâÿñêèòå ëèòåðàòóðè!+ Âåëèêî Òúðíîâî+ 0888+ ñòð-126,170- 

7- “Потвърдената диагноза на антиромана на В. Шаланов „Вишера” (като 

реплика на антиутопията на Е. Замятин „Ние”)” - Сб. „Руската литература – 

културни диалози”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 

Велико Търново, 2008 г.  

 

Рåöåíçèè 

Âúòðåøíà ðåöåíçèÿ íà äâóòîìíèêà !Ñîâðåìåííàÿ ñîâåòñêàÿ 

ëèòåðàòóðà!+ èçä-ÌÃÓ+ çà èçä- !Íàðîäíà ïðîñâåòà!+ 0877- 
 

 

 

 

 


