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ОБРАЗОВАНИЕ  

2004 г., август – Лятна езикова школа, Шлонския Университет в гр Катовице, Полша  

1987г., февруари-март – Държавен университет Минск, Беларус  

1976 г. придобита научна и образователна степен Доктор 

1972-1976 г. – редовен докторант в Беларуски университет, Минск, Беларус  

1967-1971г., придобита степен магистър (І-ва специалност – българска филология, ІІ-ра  

специалност - руска филология - СУ “СВ. Климент Охридски”  

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ  

2010г. – ръководител на катедрата по руска литература  

2003-2007г. - ръководител на катедрата по руска литература , член на Факултетния  

съвет при ФСлФ, член на Управителния съвет на СУ “Св. Климент Охридски” по  

научноизследователската дейност  

2007г. –по програма “Еразъм” – лекции “Българският модернизъм” в Ягелонския  

университет, Краков, Полша  

от 2003г. – ръководител на магистърска програма “Литература и култура на Русия”  

1999-2003г. – заместник - декан на ФСлФ и член на Факултетния Съвет  

2002 г (м. ноември) – гост-професор по българска литература в Белградския  

университет  

1997 Г. И ДО МОМЕНТА - ДОЦЕНТ В СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

01.01.1983-08.01.1997- ГЛ. АС. В СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

ОТ 01.11.1981-01.01 - АСИСТЕНТ В СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

от 01.12.1976-01.11.1981-Институт по руски език и литература -МОН  

 

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ - в СУ “Св. Климент Охридски”  

-Руска литература на ХХ век  

- Руската идея – Исторически и съвременни аспекти-(Магистърска програма  

«Литература и култура на Русия»)  

- Руски модернизъм (Магистърска програма «Литература и култура на Русия»)  

 

ПУБЛИКАЦИИ  

Автор на една книга, повече от 100 статии и студии, съавтор на учебник.  

Ръководител и участник в университетски, национални и международни научни  

проекти в областта на руската, българската и славянските литератури.  

Дисертация  



Българо-беларуски литературни връзки. Опит за типологично сравнение. Минск, 1976  

Книга  

Евтимова Р. Догадки за смисъла. С., УИ, 2005  

Учебници и учебни пособия  

Руска литература на ХIХ и ХХ век. Учебник за ВУЗ, “Хермес”, 2002, 2005 (авторски  

колектив). Статии по руска литература от ХХ век.   

Научноизследователски статии:  

1. “За страстите и смирението”. В сб. Реторики на паметта. С., 2005. 

2. Покана за четене на “Покана за екзекуция” от В. Набоков. - 60 години Руска филология в 

Софийския университет. С., 2006. 

3. “Аксессуар в поэтике Чехова” в сб.: Река времен, УИ, С., 2007. 

4. ”Паметта, читател народното у Набоков” , в сб. “Руската литература – културни диалози”, 

В. Търново,  ВТУ, 2008. 

5. В. Набоков: Писането – начин на употреба. Сп. Болгарская русистика, 2008. 

6. Л.Н. Толстой  во восприятии современников Серебрянного века. В: - Материалы 

конференции „Литературное наследие Л. Н. Толстого”,  

13-17.11.2008, Истанбул. 

7. „Набоковски рефрени” – Паисиеви четения – 2009 г. ПУ „П. Хилендарски”. 

8. Диван, кровать, ложе – как место время препровождения Набоковских персонажей – В: 

„Доброе слово. Дати” УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009. 

9. „Гогол – Бели - Набоков – в търсене на аксиоматиката”. Гоголев сборник. „Вечный 

Гоголь”, ВТ „Фабер” 2010. 

10. „Чехов в постмодерен remix” – сборник от Международна научна конференция „Европа 

чете Чехов”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010 г., (под печат). 

Научни доклади и съобщения от международни и национални форуми 

1. „Диван, кровать, ложе как место времяпрепровождения набоковских персонажей” – 

Конференция в ШУ „Епископ Константин Преславски”,  

13 – 15.10.2005 г. 

2. „Паметта читател на родното у Набоков” – Международна научна конференция, посветена 

на 75-годишнината на проф. А. Анчев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 6 – 7.11.2006 г. 

3.“Образи на войната в руската модернистична поезия”, Интердисциплинарна научна 

конференция „Човекът и войната”, ШУ, м. май 2007. 

4. „Писането начин на употреба у Набоков” – Научна конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, 16 – 17.05.2008. 

5. Л.Н. Толстой  во восприятии современников Серебрянного века. Истанбул, м. ноември 

2008 г. 

6. „Преподаване на руската литература от ХХ век в СУ „Св. Климент Охридски” – 

Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност”, 14 – 17.12.2008 г., 

гр. Русе 

7. „Набоковски рефрени” –  ПУ „П. Хилендарски”, Паисиеви четения, 26-27. м. ноември 

2009. 

8. „Чехов продолжается” – Международна конференция в университета в Букурещ, Румъния, 

м. май 2010 г. 

9. „Класиците в постмодерната ситуация” – В: Майски литературни четения, посветени на 

90-годишнината на доц. д-р Е. Метева, м. май 2010 г. 



10. „Чехов в постмодерен remix” – В: Международна конференция „Европа чете Чехов”, 

ВТУ „СВ. Св. Кирил и Методий”, м. октомври 2010 г. 

Одобрени проекти по НИС и НИД:  

1.Литературата като речник – идентификационни модули и модуси. С.,2001г.  

2. Литературата и властта. Върху материали от българската и руската литература от ХІХ и 

ХХ век.  

3. Руската литература – университетски образователни практики и диалози. С., 2009 г. 

4. Университетски образователни практики и диалози. С., 2010 г. 

Одобрени проекти по международни програми:  

1. Статусът на националната литературна памет и глобалната библиотека –  

двустранно сътрудничество между СУ “Св. Климент Охридски” и Ягелонския  

университет в Краков.2005-2007 г. 

2.  „Research and description of the Slavonic manuscripts in the libraries of Sofia and Krakow” 

съвместно с Ягелонския университет – гр. Краков, Полша, 2008-2010 г. 

Награда:  

“Златна муза”`2002 за принос в популяризирането на руската култура и изкуство в  

България.  

 


