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Дарин Войнов Тенев 

 
И-мейл: darin.tenev@gmail.com 

 

 

Образование:  

1997-2002 Българска филология (ФСлФ, СУ) 

   Японистика (втора специалност) (ФКНФ, СУ) 

2002-2003 Магистърска програма „Литературознание” (ФСлФ, СУ) 

2004-2007 Докторантура по Теория на литературата  

(Катедра по Теория на литературата, ФСлФ, СУ) 

(Степен „доктор”, получена окт.2008) 

  

Специализации: 

 2000-2001 Специализира японски език и култура в  

Университета Киото Кьоику, Киото, Япония 

 2004-2006 Специализира японска литература в Токийски Университет 

 

 

Професионален опит: 

 От 2006 Асистент по Теория на литературата (СУ) 

 2006/2007 Хоноруван преподавател по Социология на всекидневието  

(ПУ) 

 

 От 2004 Главен редактор на поредица „Критически обвързвания” към 

 издателство „Литавра” 

 От 2007 Отговорен редактор на списание „Алтера академика” 

 

 От 2011 Директор на Института за критически социални изследвания  

 

Лекционни курсове: 
   Увод в теорията и практиката на превода  

(специалност Японистика, ФКНФ, СУ) 

   Теория на фикцията (ФСлФ, СУ) 

   Българският канон  

(магистърска програма Литературознание, ФСлФ, СУ) 

   Образи на границата. Съвременни теории на образа. 

   (магистърска програма Литература, кино, визуална култура,  

ФСлФ, СУ) 

   Литература и модерност 

    (магистърска програма Литературознание, ФСлФ, СУ) 

   Деконструкция І. Дерида (ФСлФ, СУ) 

   Деконструкция ІІ. Общности (ФСлФ, СУ) 

 

 

Семинарни занятия: 
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   Теория на литературата (СУ) 

   Увод в теорията и практиката на превода 

      (специалност Японистика, ФКНФ, СУ) 

   Социология на всекидневието (ПУ) 

Логика и методология на хуманитарните науки (ПУ) 

 

 

Изследователски семинари: 
   Теория на образа (Токийски университет) 

   Японска модернистична поезия (Токийски университет) 

Феноменология на образа (СУ) 

   Жак Лакан и преобръщането на субекта (СУ) 

 

 

 

 

Организиране и участия в семинари (2002-2011) 

2002г. 

- изнася лекция на семинара “Малка Носовка” върху състоянието на съвременната 

японска хуманитаристика 

 

- посещава и взема дейно участие на семинара “Фантазмът,  

Субектът и Смисълът” на Боян Манчев към Международен  

философски колеж, Париж 

 

- изнася два доклада (съотв. върху Шлегел и Шлайермахер) в семинара на 

Благовест Златанов “Философия, литература, литературна теория” 

 

- участва в сбирките на семинара по рецепция на античността, организиран от 

Георги Гочев.  

 

2003г.  

– участва на сбирките на семинара “Тригон” върху Томас Ман и Достоевски. Чете 

текст върху “Доктор Фаустус” на Томас Ман на същия семинар. 

 

2004г.  

– организира с Марико Наито (докторант по японска литература) изследователски 

семинар по Теория на образа, където същата година представя анализи и 

теоретични изследвания върху проблемите на литературния образ у Аристотел и 

Хумболт. 

  

- участва в сбирките на “Моногатари Кенкюкай” (Научна общност по 

наратологични изследвания), в която членуват литературоведи от цяла Япония. 

  

- участва активно в организирания от проф.Садакадзу Фуджии семинар 

“Джоджуцутай Кенкюкай” (Общност за изследване на модалностите на  
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литературния изказ), където същата година изнася две лекции, съответно върху 

понятието за потенциалност във философията на Джорджо Агамбен и върху 

приносите на японското литературознание в наратологията. 

 

2005г.  

– в рамките на Изследователския семинар по Теория на Образа представя анализ 

върху ролята на литературния образ в ранната поезия на японския поет Хагивара 

Сакутаро, както и теоретични разработки върху разбирането за образ в мисълта на 

Жак Лакан, А.А. Потебня, когнитивната психология, Г.Башлар, Морис Бланшо. 

  

- поканен да участва в семинара “Естетика и идеология”, организиран от Център за 

Философия към Токийския университет (UTCP), където обсъжда творчеството на 

Бенямин, Адорно, Бланшо, Нанси, Агамбен, Хайдегер, Кант, Ед.Бърк, А.Бадиу, 

Диди-Юберман и др. 

  

- на семинара “Джоджуцутай Кенкюкай” представя анализ върху мисълта на 

съвременния японски философ Мегуми Сакабе. 

 

- организира с Лин Шаоян (асистент по яп.л-ра в Токийския университет) семинар 

върху модерна японска поезия, където изнася доклади върху проблемите на 

понятието “модернизъм” в Япония, трудностите при периодизирането на развоя на 

модерната поезия, връзката на японската поезия с европейската, особеностите на 

японската поезия през 1930-те години и др. 

 

- организира с колеги от Токийския университет феноменологическо ателие, 

където да се работи над проблемите у късния Хусерл и опитите за разрешаването 

им във втората половина на двадесети век. 

 

2006г.  

– изнася доклад върху Джорджо Агамбен в Центъра за Философия към Токийския 

университет 

 

- изнася доклад с тезиси върху характера на литературния образ на семинара 

“Джоджуцутай Кенкюкай” 

 

- организира два семинара в Софийския университет, съответно върху 

“Феноменология на образа” и върху психоаналитичната теория на Жак Лакан 

 

2007г. 
- продължава семинара по „Феноменология на образа” 

 

- участва в семинара София Нихонго Кенкюкай (Софийски семинар за изследване 

на японския език), организиран от доц.Сатоши Комада (ЦИЕК, СУ), където изнася 

доклад върху конструирането на лингвистичната категория минало време в 

японския език през модерността и връзката на това конструиране с теория на 

фикцията 
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2008г. 
- в рамките на Софийския семинар за изследване на японския език (София Нихонго 

Кенкюкай) изнася доклад върху понятието за възможност, мислено през японския 

език. 

 

- организира с доц.Сатоши Комада семинар Нихон Шисо Докушокай (Семинар 

върху японски мислители), където започва да работи върху Маруяма Масао 

 

- включва се във феноменологическия семинар, организиран от Института за 

критически социални изследвания 

 

- участва в затворения семинар, организиран от доц.М.Николчина и Камелия 

Спасова върху френския философ Ален Бадиу 

 

2009-2010г. 

- продължава да участва във феноменологияческия семинар, организиран от 

Института за критически социални изследвания, където представя текстове върху 

проблематиката на нищото у ранния Хайдегер и върху концепцията за дара у 

Дерида. 

 

2010г. 

- участва в семинара по проект „Противоречията на наследството”, 

организиран от Института за критически социални изследвания. 

 

2011г. 

- продължава да участва в семинара по проект „Противоречията на 

наследството”, организиран от Института за критически и социални 

изследвания 

- участва в изследователския семинар по проект „Предизвикатества пред 

представителната демокрация днес” на Фондация за хуманитарни и 

социални изследвания 

 

 

Участия в конференции и симпозиуми (2005-2011) 
1. Конференция, организирана от Токийския университет, около френския философ 

Катрин Малабу, 8 юли 2005 

 

  2. Симпозиум върху паметта, орагнизиран от “Моногатари Кенкюкай”, 

Университет Шидзуока, 24 август 2005 

Представен текст - “Киоку но сотеи о мегутте” (“Върху постулатите на паметта”) 

 

3. Теоретична конференция на тема „Смъртта”, Философски факултет на СУ, 

Гьолечица, 8-13 май 2006 

Представен текст - “Възможност и смърт: проблеми на литературата” 
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4. Научна конфоренция “Филологическият проект в началото на ХХІ век”, 

Софийски университет, ФСлФ, 17 май 2006 . 

Представен текст - “Разбирането за образ у Потебня” 

  

5. Workshop “Постколониализъм и постсоциализъм” с постколониалната 

изследователка Гаятри Ч. Спивак, организиран от Центъра за научни изследвания 

(CAS), 12 май 2006 

Представен текст - “Три въпроса към Спивак” 

 

6. Конференция “Изкуството на превода. Превод на заглавия, ролята на редактора, 

времето на превода”, организирана от Съюз на българските преводачи и списание 

“Панорама”, 15 май 2006 

Представен текст - “Кажи ми какво мислиш за превода, за да ти кажа кой си” 

 

7. Международна конференция „Бурдийо и критиката на теоретическия разум”, 

организирана от Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий 

Хилендарски, София/ Пловдив, 3-4 ноември 2006. 

 

8. Международен симпозиум на Средиземноморската феноменологическа мрежа за 

междукултурен диалог, 25-27 юни 2007, Неапол 

Представен текст - „Garder – la crise du sens” 

 

9. Конференция „Не съм от тях. Канонът на различието” в чест на 70-годишнината 

на проф.д-р Никола Георгиев и 60 години Катедра по Теория на литературата, 

организирана от Катедра по Теория на Литературата, ФСлФ, СУ „Св.Климент 

Охридски”, 29-30 ноември 2007 

Представен текст – „Как литературоведски да четем литературни творби” 

 

10. Международна конференция „Да се чете Капиталът, да се пренапише 

Капиталът (140 години по-късно), организирана от Института за критически 

социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”, Фондация „Критика и 

хуманизъм” и Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”, 

Пловдив, 6-7 април 2008 

 

11. Теоретична конференция на тема „Въображение и въображаеми светове”, 

Философски факултет на СУ, Гьолечица, 14-19 април 2008 

Представен текст – „Изненаданото въображение: бележки по феноменология на 

въображението” 

 

12. Международна конференция, организирана от секцията по теория на 

литературата към Института по литература, БАН, на тема Glance and Meaning, 

София, 25-26 септември 2008. 

Представен текст – “The Threshold of Meaning. Notes on Literary Phenomenological 

Archeology” 
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13. Методологическа конференция Споделени идеи за литературознанието, 

организирана от секцията по теория на литературата към Института за литература, 

БАН, София, 27-28 ноември 2008 

Представен текст – „Възможността на теоретичния модел и неното отношение към 

литературната потенциалност” 

 

14. Международна конференция, организирана от секцията по теория на 

литературата към Института за литература, БАН, на тема Literature and Literary 

Criticism, София, 1-2 декември 2008 

Представен текст –  “Beyond Actualization. The (taking) place of Literary Potentiality” 

 

15. Организатор и участник в съвместната сесия на Института за критически 

социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски и към фондация „Критика и 

хуманизъм” и Центъра за литература и философия към ФСлФ, СУ „Св.Климент 

Охридски” на тема Философската логика от началото на ХХ век и границите на 

логическото, София, 11-12 декември 2008 

Представен текст – „Хайдегеровото разбиране за образа и като-структурата 

 

16. Международна среща върху теорията на практическата логика по словенско-

български проект, Любляна и Копер, Словения, 13-17 май 2009. 

Представени текстове – “Austin and Mauss with Derrida: Gift and Speech Acts” 

– “The meaning of a return to the concept of formal indication” 

 

17. Конференция Преходи и граници, организирана от Факултет по Славянски 

филологии към СУ „Св.Климент Охридски”, 18-19 май, 2009  

Представен текст – „Фикционалната граница: конститутивната роля на минало 

несвършено време в литературната фикция” 

 

18. Методологическа конференция Споделени идеи за литературознанието, 

организирана от секцията по теория на литературата към Института за литература, 

БАН, София, 12-13 ноември 2009. 

Представен доклад – „Когнитивното разбиране за образ и литературознанието 

(Бележки върху Стивън Кослин)” 

 

19. Конференция Териториите на сравнителното литературознание, 

организирана от Катедрата по теория на литературата, ФСлФ, СУ „Св. Климент 

Охридски”, София, 26-27 ноември 2009. 

Представен доклад – „Избледняващи територии (Случаят с японското авангардно 

списание „А”). 

 

20. Конференция Критическата теория и краткият ХХ век, организирана от 

Катедра „Флисофия”, Катедрта „Критическа и приложна социология” Институт за 

критически социални изследвания към ПУ „Поисий Хилендарски” и Фондация за 

хуманитарни и социални изследвания, Пловдив, 4-6 март 2010. 

Представен доклад – „Дерида и Адорно: съпротивата на остатъка”. 
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21. Конференция Мрежови подходи, практическа логика и историческа социология 

на социализма, организирана от Института за критически социални изследвания, 

Белмекен, 1-3 април 2010. 

Представен доклад – „Тайните на дара” 

 

22. Международен форум „Проблеми пред представителната демокрация днес”, с 

участието на Шантал Муф, организиран от Фондация за хуманитарни и социални 

изследвания – София и Международния философски колеж – Париж, София, 8-9 

юни 2010 г. 

 

23. Международна конференция Second Derrida Today Conference, организирана от 

Университет Кингстън (Великобритания), и Университет Макуеър (Сидни, 

Австралия), Лондон, 19-21 юли 2010. 

Представен доклад – “Derrida’s Possibilities” 

 

24. Международна конференция “Theorizing Japanese Literature: Memories, 

Evocations, Ghosts”, организирана от Талинския университет, Талин, 9-11 

септември 2010. 

Представен доклад – “Fading Territories (The Case of the Japanese Avant-garde 

Magazine A)” 

 

25. Литературоведска конференция Извънлитературното, организирана от 

направлението по теория на литературата към Института за литература, БАН, и 

катедрата по теория на литературата ФСлФ, СУ, София, 25-26 ноември 2010. 

Представен доклад – „Негативност и удвояване в литературната творба. Начални 

скици” 

 

26. Международна среща върху социализмите и преходите по словенско-български 

проект, Любляна, Словения, 2-6 април 2011. 

Представен доклад – „The Story, the Secret, the Subject: A Case Study on a Diary from 

the Socialist Times” 

 

27. Организатор и участник в подготвената от Института за критически социални 

изследвания и Френския институт в България международна конференция на тема 

„Логики на дара (От Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд)”, Френски институт, 

София, 2 май 2011. 

Представен доклад – „Бурдийо и Дерида върху дара: време, символна алхимия и 

фикционализиране” 

 

28. Организатор и участник в международната конференция на Факултета по 

славянски филологии, СУ, на тема „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и 

философията”, София, СУ, 13-14 май 2011. 

Представен доклад - “Effects of the Event: Beyond Finitude with Badiou and Derrida” 
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29. Организатор и участник в подготвената от Института за критически социални 

изследвания международна конференция на тема „Субективация и идеологическа 

интерпелация”, София, 29 май и 11 юни 2011. 

Представен доклад – „Правото на тайна и субективацията (върху фрагмент от 

ученически дневник от 1964-1965 г.)” 

 

30. Международна лятна школа на тема „Маргиналното на/в литературата”, 

организирана от Института по литература към БАН, София, Дом на учения, 6-10 

юни 2011. 

Изнесена лекция – „Неопределеност и маргиналност при въвеждането на 

персонажи във фикцинални произведения” 

 

31. 24-та конференция за обмяна на опит и информация в областта на обучението 

по японски език, София, 18-19 август 2011. 

Представен доклад -  物語の支え：文学理論の視点から見た日本語教育 

(Моногатари но сасае: бунгакурирон но шитен кара мита нихонгокьоику; 

„Подпората на повествованието или обучението по японски език от гледна точка на 

литературната теория”) 

 

32. Втора литературоведска конференция Извънлитературното, организирана от 

направлението по теория на литературата към Института за литература, БАН, и 

катедрата по теория на литературата ФСлФ, СУ, София, 01 декември 2011. 

Представен доклад – „Литература и всекидневни модели на разбиране: 

индексикалност, импликатура, двугласие” 

 

33. Конференция „Модели за мислене на бъдещето”, организирана от Културния 

център на Софийския университет, Априлци, 7-9 декември 2011. 

Представен доклад – „Бъдеще, иновация, събитие” 

 

Публикации и преводи (2002-2011г.): 

 

Теоретични и критически текстове: 

1. “Япония и българите”, (в съавторство с Тина Пенева), в-к “Литературен вестник”, 

29.05-04.06.2002г., бр.21  

 

2. “Японското хайку в България”, в-к “Литературен вестник”, 29.05-04.06.2002г., 

бр.21 

 

3. “Красота срещу истина. (Върху “Марионетки” от Чавдар Мутафов)”, сп. 

“Следва”, декември 2003, бр.7 

 

4. “‘Каква му е Хекуба?’”, в Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет 

Коларов, София, 2004 

 

5. “Японската феминизация”, сп.”Алтера”, бр.2, 2005 
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6. “Тихото търсене”, в-к “Литературен вестник”, 20-26.07.2005, бр.27 

 

7. “По улиците на Токио”, сп.“Алтера”, бр.7, 2005 

 

8. “Киоку но сотеи о мегутте” (“Върху постулатите на паметта”), в сп. Моногатари 

кенкю, бр.6, 2006, (на японски) 

 

9. “Как се появява нов образ? (Върху “Болно лице на дъното на земната 

повърхност” на Хагивара Сакутаро)”, в сп. Панорама, ІХ, 2006 

 

10. “Кажи ми какво мислиш за превода, за да ти кажа кой си”, в сп. Панорама, ІХ, 

2006 

 

11. “Преразглеждане на кризата на модернизма в светлината на кризата на 

европейските науки с оглед изясняване ролята на литературата”, Електронно 

списание LiterNet, 22.10.2006, № 10 (83) 

 

12. “Предвиждането на образа”, в сп.Алтера Академика, год.1, кн.2, лято 2007, cc. 

133-150. 

 

13. Представяне на Люблянска Лаканианска школа, в сп. Алтера Академика, год.1, 

кн.2, 2007 

 

14. „Сто години от рождението на Морис Бланшо”, в-к „Литературен вестник”, 3-

9.10.2007, бр.31 

 

15. „Ангелът и тялото (Един прочит на „О-хи-ку-сан” на Александър Вутимски)”, 

Електронно списание LiterNet, 2007, бр.11 (96) 

 

16. „Счупеното колело на времето”, в-к „Култура”, 03.10.2008, бр.33 

 

17. „Където е нищото.Философската школа в Киото”, сп. Алтера Академика, год.2, 

кн.4(8), зима 2008, с.7-18. 

 

18.”Куфарът на Гео Милев”, в-к „Литературен вестник”, 25-31.03.2009, бр.11, с.10 

 

19. „Куфарът на Далчев”, в-к „Литературен вестник”, 25-31.03.2009, бр.11, с.12 

 

20. „Не реши змиите”, в-к „Литературен вестник”, 1-7.07.2009, бр.24, с.3 

 

21. „Образ, въобразяване, съобразяване: „Арабия” на Дж.Джойс”, сп. Литературна 

мисъл, 1/ 2009, с.162-185 

 

22. „Наследството като стратегия за вярност”, сп. Социологически проблеми, 1-2/ 

2009, с.41-59 
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23. „Долина на умиращи звезди”, Moon lake. Сборник есета, София: Алтера, 2009, 

с.67-78 

 

24. „Как литературоведски да четем литературни творби”, „Не съм от тях”. 

Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф.д-р Никола 

Георгиев, София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2009, 

с.509-517 

 

25. „Вулгарно литературознание. Въведение”, в-к „Литературен вестник”, 2-

8.12.2009, бр.38-39, с.7 

 

26. „Възможността на теоретичния модел и нейното отношение към литературната 

потенциалност”, Електронно списание LiterNet, 27.12.2009,  №12  (121) 

 

27. „Вулгарно литературознание. Правила за движение по пътищата на 

литературата”, в-к „Литературен вестник”, 3-9.03.2010, бр.8, с.7. 

 

28. „Вулгарно литературознание. Дегустационно литературознание”, в-к 

„Литературен вестник”, 2-8.06.2010, бр.20, с.12. 

 

29. „Остин и Мос с Дерида: Дар и речеви актове”, сп. Критика и Хуманизъм, кн.32, 

бр.2/ 2010, с.199-209. 

 

30. „Дерида и Адорно – съпротивата на остатъка”, сп. Критика и Хуманизъм, кн.34,  

бр.4/ 2010, с.33-54. 

 

31. „Вулгарно литературознание. Кулинарно литературознание”, в-к „Литературен 

вестник”, 3-9.11.2010, бр.35р с.7. 

 

32. “Austin and Mauss with Derrida: Gift and Speech Acts”, Critique & Humanism, 

Vol.35, special issue 2010, pp.275-284. 

 

33. „Вулгарно литературознание. За трите вида литература”, в-к „Литературен 

вестник”, 23-29.03.2011, бр.10, с. 6. 

 

34. „Отваряне на пред-структурата: негативност, време, възможност”, В: Бездната 

Хайдегер, съст. Георги Ангелов, Асен Димитров, Георги До нев, Валентин 

Канавров, Благоевград: УИ „Неофит рилски”, 2011, с.118-137.  

Разширен вариант публикуван в сп. Социологически проблеми, специален брой 

2011, с. 95-112. 

 

35. „Фикционалната граница: конститутивната функция на миналото несвършено 

време в литературната фикция”, В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков, 

съст. Тодор Бояджиев, Венче Попова, Красимира Алексова, София: УИ „Св. 

Климент Охридски”, 2011, с. 540-555.   
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Рецензии: 

1.“Религиозни тъкани”, текст върху Acts of Religion на Жак Дерида, в-к “Култура”, 

21.02.2003г., бр.8 

 

2. “Отговорност, история, решение”, текст върху История/Ревизионизъм на 

Такахаши Тецуя, в-к “Култура”, 07.03.2003г., бр.10 

 

3. “Критика на постколониалния разум”, текст върху A Critique of Postcolonial 

Reason на Г.Ч.Спивак, в-к “Култура”, 09.05.2003г., бр.19 

 

4. “Животните и хуманитаристиката”, текст върху сборника Zoontologies, в-к 

“Култура”, 13.06.2003г., бр.24 

 

5. “Ареалността на тялото”, текст върху Corpus на Жан-Люк Нанси, в-к “Култура”, 

18.07.2003г., бр.29 

 

6. “Критика на стереотипизирането”, текст върху Stereotyping на Майкъл Пикъринг, 

в-к “Култура”, 12.09.2003г., бр.33 

 

7. “Субектът, отново”, текст върху The Ticklish Subject на Славой Жижек, в-к 

“Култура”, 23.01.2004г., бр.3 

 

8. “Назад към истината”, текст върху Truth and Consequences. Intentions, 

Conventions and the New Thematics на Рийд Дазенброк, в-к “Култура”, 19.03.2004г, 

бр.2 

* 

9. “Материални събития”, текст върху сборника Material Events. Paul de Man and 

the Afterlife of Theory, в-к“Култура”, 02.04.2004г, бр.14/15 

 

10. “Глупостта”, текст върху монографията Stupidity на Авитал Ронел, в-к 

“Култура”, 23.07.2004г., бр.31 

 

11. “Безпокойството”, текст върху десетия том от семинара на Жак Лакан, в-

к“Култура”, 30.07.2004г., бр.32 

 

12. “Категорично институционализиране на деконструкцията?”, текст върху 

четиритомното издание Deconstruction. Critical Concepts in Literary and Cultural 

Studies, в-к “Култура”, 24.09.2004г, бр.35 

 

13. “По пътеките на наративната граматика”, текст върху Лекции по наратология 

на Фуджии Садакадзу, в-к “Култура”, 10.12.2004г, бр.47 

 

14. “Деконструкция на християнството”, текст върху Deconstruction du 

Christianisme на Жан-Люк Нанси, в-к “Култура”, 30.09.2005г, бр.33 
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15. “Безкрайният разговор”, текст върху сборника Maurice Blanchot. Recits Critiques, 

в-к “Култура”, 14.10.2005г, бр.35 

 

16. “Край на теорията?”, текст върху сборника Life.After.Theory, в-к “Култура”, 

28.10.2005г, бр.37 

 

17. “В крайна сметка”, рецензия на Giving an Account of Oneself by Judith Butler, в-к 

“Култура”, 03.02.2006, бр.4 

 

18. “Време за диво мислене”, в съавторство с Росен Люцканов, отразяване на 

конференция на Института по критически социални изследвания върху Бурдийо и 

Хайдегер, 2-4.ХІ.2006, в-к “Култура”, 14.12.2006, бр.43 

 

19. „Раздвояването на нощта”, върху Литературното пространство на М.Бланшо, 

в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31 

 

20. „Идната книга”, върху Предстоящата книга на Морис Бланшо, сп. Алтера 

Академика, год.1, кн.3, есен 2007 

 

21. „Разтваряне – за тялото”, върху Тялото-Метаморфоза на Боян Манчев, в-к 

„Култура”, 9 ноември 2007, бр.38 

 

22. „Да се чете Капиталът, да се пренапише Капиталът (140 години по-късно)”, 

отзив за едноименната конференция, организирана от ИКСИ към ПУ, 6-7. ІV.2008, 

сп. Социологически проблеми, 1-2, 2008, с.408-415 

 

23. „Недискретност към неизразимото”, върху Ангел в зоопарка на Марин Бодаков, 

в-к „Култура”, 28.11.2008, бр.41, с.4 

 

24. „Различно измерение на личното”, върху Ангел в зоопарка на Марин Бодаков, 

сп. Алтера, бр.12/2008, с.64-66. 

 

25. „Изключително крехкото”, върху Irena Kristeva, Pascal Quignard. La fascination 

de fragmentaire, сп. Алетар Академика, год.ІІ, кн.3 (7), есен 2008, с.171-177 

 

26. „Философската логика от началото на ХХ век и границите на логическото”, 

отзив за едноименната сесия, проведена в Софийския университет 11-12.ХІІ.2008, 

сп. Социологически проблеми, 1-2/ 2009, с.386-390. 

 

27. „Отвъд Архетипа”, рецензия за поредицата за класическа литература „Архетип”, 

сп. Критика и хуманизъм, кн.30, бр.3/ 2009, с.333-337. 

 

28. „Под блясъка на албатроса”, рецензия на превода на Балада за стария моряк на 

С. Т. Колридж от Манол Пейков, в-к Култура, бр.2, 21 януари 2011, с. 8. 

 



 13 

29. „По ръба на изречимото”, рецензия на преводите на Антоанета Колева на 

произведенията на Морис Бланшо „Смъртната присъда”, „В желания момент”, 

„Онзи, който не ме придружаваше” и „Последният човек”, в-к Култура, бр. 12, 

01.04.2011. 

 

30. „Логики на дара”, в съавторство с Ина Димитрова, отзив на международната 

конференция „Логики на дара (от Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд), организирана 

от ИКСИ и Френския институт в България, 2 май 2011, сп. Социологически 

проблеми, 1-2/ 2011, с.370-374.  

 

 

In memoriam: 

1. “Quoi du reste”, In Memoriam Jacques Derrida, в-к “Култура”, 15.10.2004г, бр.38 

 

2. “Дерида, който идва”, http://www.litclub.com/library/kritika/darin/derrida.html, 

публ.10.10.2004 г. 

 

3. “Без съгласуване. In memoriam Волфганг Изер”, в-к “Култура”, 23.03.2007, бр.11 

 

4. „За Стефан Абаджиев”, в-к „Литературен вестник”, 30.09-06.10.2009, бр.29, с.3 

 

Други: 

 

1. „Университетът: какво да се прави”, в съавторство с Васил Видински, Галина 

Георгиева, Еняо Стоянов, Йордан Люцканов, Лидия Денкова, Петя Абрашева, 

Юнуз Юнуз, в-к Култура, бр.43, 10 дек. 2010, с.10. 

 

2. „Дада е панда”, в-к „Литературен Вестник”, 18-24.05.2011, бр. 18, с.4. 

 

3. „Езикът живее най-пълноценно в поезията”, интервю с Фуджии Садакадзу, в-к 

„Литературен вестник”, 13-19.07.2011, бр.26, с. 6. 

 

Преводи: 

Книги: 

 

Таникава Шунтаро, Пътуване, София, ИК „Литавра”, 2001 

 

Ернесто Лаклау, Еманципации, кол. “Критически обвързвания”, София, ИК 

“Литавра”, 2004 

 

Дадзай Осаму, „Провалът на човека” (роман), В: Провалът на човека и други 

произведения, София, Алтера, 2011. 

 

 

Отделни текстове: 

 

http://www.litclub.com/library/kritika/darin/derrida.html
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Превод на стихотворения от японския поет Таникава Шунтаро, сп.”Кръг”, год.ІV, 

бр.4, 16/2001, с.59-61 

 

Превод от японски на критически текстове на Каратани Коджин, Уено Чидзуко, 

белетристични текстове от Шимада Масахико и поезия от Шираиши Кадзуко, 

Йошиока Минору, Тераяма Шуджи, Оока Макото, в-к “Литературен вестник”, 

29.05-04.06.2002г., бр.21, с.9, 11-16 

 

Превод от английски на предговора на Empire на Антонио Негри и Майкъл Харт, в-

к “Култура”, 20.12.2002г., бр.47, с.6  

 

Превод на стихотворения на японските модернистични поети Хагивара Сакутаро, 

Такамура Котаро, Хагивара Кьоджиро, Огата Каменоске, Мийоши Тацуджи и Ито 

Шидзуо, в сп. Панорама, ІХ, 2006, с.54-83 

 

Превод на разказа Лудостта на деня на френския белетрист Морис Бланшо, в сп. 

Панорама, ІХ, 2006, с.180-189 

 

Превод на статията “Паралелните различия. Дельоз и Дерида” на Жан-Люк Нанси, 

в сп. Алтера Академика, год.1, кн.1, пролет 2007, с.119-132 

 

Превод на статията „Субектът и принадената наслада” на Аленка Зупанчич, в 

Места на любовта (в текстовете на десет източноевропейки), съст. Миглена 

Николчина и Надежда Радулова, София: алтера, 2007, с.7-30 

 

Превод на статията „Любовта като комедия” на Аленка Зупанчич, в сп. Алтера 

Академика, год.1, кн.2, лято 2007, с.53-65 

 

Превод на „Отказът” от Морис Бланшо, в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, 

бр.31, с.12 

 

Превод на откъси от книгата Стъпката отвъд на Морис Бланшо, в-к „Литературен 

вестник”, 3-9.10.2007, бр.31, с.10-11 

 

Превод на откъси от книгата Писанието на бедствието на Морис Бланшо, в-к 

„Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31, с.1, 9-10 

 

Превод на „Рефлексия, фикция” от Мишел Фуко, в-к „Литературен вестник”, 3-

9.10.2007, бр.31, с.11 

 

Превод на „Свидетелство и фикция: Мигът на моята смърт” от Жак Дерида 

(откъс от книгата му Demeure), в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31, с.13 

 

Превод на „Изоставеният проблем на съзнанието” от Нишида Китаро, Алтера 

Академика, год.ІІ, кн.4(8), зима 2008, с.19-26 
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Превод на въведение и първа глава от Логика на въображението на Мики Кийоши, 

Алтера Академика, год.ІІ, кн.4(8), зима 2008, с.27-35 

 

Превод на „Пустотата и празнотата (1-5)” от Нишитани Кейджи, Алтера 

Академика, год.ІІ, кн.4(8), зима 2008, с.36-54 

 

Превод на „Когато очите ни се докосват” от Жак Дерида, в-к „Литературен 

вестник”28.01-3.02.2009, бр.3, с.6-7 

 

Превод на „Фасцинацията” от Боян Манчев, в-к „Литературен вестник”, 1-

7.07.2009, бр.24, с.12. 

 

Превод на „Медуза (два фрагмента)” от Жак Дерида, в-к „Литературен вестник”, 1-

7.07.2009, бр.24, с.15. 

 

Превод на „Актуалното и виртуалното” от Жил Дельоз, в-к „Литературен вестник”, 

7-13. 10. 2009, бр.30, с.7. 

 

Превод на „Преведено от....” и „Превеждане” от Морис Бланшо, сп. Панорама, ХІ 

2009, с.139-156. 

 

Превод на „Теология на превода” от Жак Дерида, сп. Панорама, ХІ 2009, с.157-174. 

 

Превод на „Чакам” от Дадзай Осаму, сп. Нея, бр.13, април 2010, с.13. 

 

Превод на „(Не-)въплътената негативност. Филип Лаку-Лабарт и Теодор Адорно 

върху мимезиса” от Артемий Магун, сп. Критика и хуманизъм, кн.34, бр.4/ 2010., 

с.55-84. 

 

Превод на „Необходимост на невъзможното” от Жак Дерида, в-к „Литературен 

вестник”, 14-20.07.2010, бр.26, с.14-15. 

 

Превод на „Субект на една история, субект на историята: какъв е възможният 

изход от травмата?” от Яня Йерков, сп. Социологически проблеми, 3-4/ 2010, с. 9-22. 
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