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доц. д-р КАЛИН МИХАЙЛОВ  
 

И-мейл: Kalin_Mikhaylov@yahoo.fr  

 

Професионален опит:  

 

 от май 2001 - асистент по западноевропейска литература в Катедрата по 

теория на литературата към Факултета по славянски филологии на СУ 

“Св. Климент Охридски”  

 

 март 2000 - април 2001 - литературовед (=филолог-специалист) в 

Секцията по сравнително литературознание на Института по литература 

при БАН  

 

 февруари 1995 - юни 2000 - хоноруван преподавател по 

западноевропейска литература към Катедрата по теория и история на 

литературата при Факултета по славянски филологии на СУ “Св. 

Климент Охридски”  

 

 1995 - 1996: библиотекар в НГДЕК “Св. Константин-Кирил Философ”, 

гр. София  

 

 1994 - 1995: преподавател по френски език в НГДЕК “Св. Константин-

Кирил Философ”, гр. София  

 

 1992 - 1993: възпитател и учител по френски език в 83 основно училище 

(Панчарево)  

 

Образование и научни степени:  

 

 януари 2000: защитена докторска дисертация на тема: “Към поетиката на 

френския роман между двете световни войни: модели на насилието в 

романите на Франсоа Мориак и Жорж Бернанос”  

 

 март 1996 - октомври 1999: редовна докторантура по западноевропейска 

литература към Катедрата по теория и история на литературата при 

Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”; 

научен ръководител доц. д-р М. Николчина  

 

 1992: завършена магистърска степен на СУ “Св. Климент Охридски” по 

специалностите българска филология и френски език (като втора 

специалност); защитена дипломна работа на тема: “Късното творчество 

на Стоян Михайловски в контекста на библейската проблематика”; 

научен ръководител доц. д-р М. Кирова  

 

 1986 - 1992 - следване във Факултета по славянски филологии на СУ “Св. 

Климент Охридски”  
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Специализации и стипендии:  
 

 август 2002 – септември 2003: езиков стаж в Пасау (Германия); работа по 

изследователски проект: «Критическата рецепция на Достоевски в 

Германия и Франция»  

 

 март 1996 - март 1999 - държавна стипендия за редовна докторантура в 

СУ “Св. Климент Охридски”  

 

 ноември 1993 - май 1994 - специализация в Университета на Фрибур, 

Швейцария, по темата "Теология и литература" като стипендиант на 

фондация "Kацаров" (към Общия Фонд на Университета в Женева)  

 

 март - август 1991 - езиков стаж в Соази-сюр-Сен (Франция)  

 

Основни области на изследователски интерес: история на литературата 

 

Библиография на доц. д-р Калин Михайлов 

(без публицистика и отделни художествени текстове) 

 

Монографии и книги  

 Християнската литература между вписването и отграничаването. 

София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012 (под 

печат), 190 с. 

 Kalin Mikhaïlov. Mauriac et Bernanos. Deux mondes romanesques entre la 

violence et l’amour. Caen, Minard, 2011 (Archives des Lettres modernes 

Minard, 295), 131 p. 

o Кръгла маса „Другото лице на Франция“, посветена на излизането на 

книгата; с участието на автора и на Т. Николов, Т. Христов, Д. 

Спасов, М. Шиндаров, Франкофонски център на СУ „Св. Климент 

Охридски“, 14.12.2011; линк към съобщението за събитието в сайта 

на Франкофонския център: http://centrefrancophone-

bg.org/cnf/spip.php?article63. 

 Християнство и идентичност. Пътуване към себе си в света на 

литературата и културата. София, Нов човек, 2007, 207 с. 

o Рец.: Цанков, Г. С Иисус в сърцето. – Аз Буки, 21–27.05.2008, бр. 20 

(852), с. 13. 

o Рец.: Христов, Т. Християнска политика. Как да превърнем вярата в 

знание. – Култура, 24.01.2008, бр. 3 (2486), с. 6. 
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  Мориак и Бернанос. Два романни свята между насилието и любовта. 

София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006, 327 

с. (резюме на френски език 277–327).  

 Към поетиката на френския роман между двете войни: модели на 

насилието в романите на Франсоа Мориак и Жорж Бернанос. 

Автореферат на докторска дисертация. София, Ето, 2000, 43 с. 

 

Статии 

 Преводът като възможност за набавяне на смисъл (“Молитва” на Ст. 

Михайловски в лириката на К. Христов). – Сборник в чест на 

шестдесетгодишнината на проф. д-р Рая Кунчева. Съст. М. Янакиева. 

София, Институт по литература при БАН, 2011 (под печат), 12 с.  

 Битката за времето в няколко романа от последното десетилетие. – 

Християнство и култура, Х / 2011, 7 (64), 150–158. 

[http://www.hkultura.com/db_text/2011_64.pdf#page=150]  

 Канонът на фантастичното. Естествено, свръхестествено и пак 

свръхестествено. – Езиков свят (Orbis linguarum), VІІІ / 2010, 1, 70–75. 

  Литературоведът като теолог. – Преходи и граници. Сборник с 

доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски 

филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (18–

19.05.2009). Съст. П. Карагьозов, Ю. Стоянова. София, Университетско 

издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, 131–140. 

 Между „детинското“ и „детското“. За религиозните мотиви в 

лириката на Дора Габе. – Неслученият канон. Български писателки от 

Възраждането до Втората световна война. Съст. М. Кирова. София, 

Алтера, 2009, 225–241. 

 От идеята за Бога до личността на Бога (за религиозната лирика на 

Ст. Михайловски). – Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на 

модерното. Съст. М. Димитрова, Пл. Антов, Цв. Атанасова. София, Изд. 

център „Боян Пенев“, 2009, 113–123. 

 Що е то „християнска лирика“ днес? – „Не съм от тях“. Канонът на 

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

Георгиев. Съст. М. Николчина, И. Александрова, К. Михайлов, К. 

Захова, К. Спасова, Г. Иванова. София, Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2009, 431–439. 

 Деен човек или пребъдваща в Бога личност (за Хамлет и Дон Кихот). – 

Прозорец, 2009, 4 (30), 14–17. 

 Бунтът срещу Бащата (у Фр. Волтер, Ф. М. Достоевски, П. Коелю). – 

Прозорец, 2009, 2 (28), 8–11. 

 Прометей или Христос (за „Франкенщайн или новият Прометей” на М. 

Шели). – Прозорец, 2008, 1, 18–21.  
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 Между миграцията и вкореняването – фигурата на пастора в 

творчеството на Д. Налбантски. – Мигриращи култури и социални 

практики. Сборник от конференция, проведена на 15–16.11.2007 в 

Института по балканистика при БАН. Съст. Р. Станчева. 2008 (под 

печат), 12 с.  

 Алтернативната библиотека. – Християнство и култура, 2007, 4 (23), 

85–90.  

 Дядо Вазов и Дядо Серафим. Поезията на арх. Серафим (Алексиев). –

Християнство и култура, год. VI / 2007, 1 (20), 90–98. 

[http://www.hkultura.com/db_text/2007_20.pdf]      

 La (ré)construction de l’identité orthodoxe dans la critique bulgare sur 

Dostoïevski. – „Traditionnel“, identité, modernité dans les cultures du sud-est 

européen: la littérature et la vie intellectuelle au XX-e siècle. Sofia & Arras, 

Éditions de l'Institut d'Études balkaniques & Artois Presses Université, 2007, 

35–41. 

 Презрение към живота (размисли, породени от романа на Фр. Ривърс 

„Плодът на изкуплението“, Добрич: Менора Прес, 1999). – Прозорец, 

2007, 4, 14–17.  

 Античната трагедия и филмът „Страстите Христови“ на М. Гибсън. – 

Политики на различието, езици на близостта. Ред. В. Стефанов, Й. 

Тишева, Р. Божанкова. София: Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2006, 209–218. [Съкратен вариант на същия текст и 

в Прозорец 2005, 3, 10–13; линк към публикацията: 

http://www.prozoretz.bg/536.pdf].  

 К. С. Луис: да намериш своето истинско аз. – Християнство и култура, 

V / 2006, 2–3 (18–19), 75–82 [вж. и 

http://liternet.bg/publish20/k_mihajlov/k_s_luis.htm]. 

 В Христос съм, следователно съществувам (проблемът за 

съществуването и фигурата на Крал Лир от едноименната трагедия на 

Шекспир). – Прозорец, 2006, 1, 18–21. 

 Едип и трагическата безизходност – Прозорец 2005, 2, 30–32.  

 Бернанос – големият непознат. – Култура, бр. 40, 18.11.2005, с. 6 

[http://www.kultura.bg/media/my_html/2390/bernanos.htm]. 

 Жан Валжан и силата на приемащата любов. – Християнство и култура, 

2005,  4 (16), 128–131 [вж. и 

http://liternet.bg/publish20/k_mihajlov/znan.htm]. 

 La confidence d’album chez A. Konstantinov et G. Bernanos. – L’Europe, La 

France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures comparées. Actes 

du colloque international bulgare-français. Sofia & Arras: Éditions de l’Institut 

d’Études balkaniques & Artois Presses Université, 2004, 239–247 [= Études 

balkaniques, 2003, 3, 239–247].  

http://liternet.bg/publish20/k_mihajlov/k_s_luis.htm
http://liternet.bg/publish20/k_mihajlov/znan.htm
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 Преодоляването на криминалния роман в „Престъплението“ на Ж. 

Бернанос. – Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на 

проф. д.ф.н. С. Хаджикосев. Съст. Кл. Протохристова, А. Личева, О. 

Ковачев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 

2004, 285–291. [http://www.simeonhadjikosev.com/collection.htm]  

 Христологичният наративен модел в романа „Клетниците“ на В. Юго. –

Вечните страсти български. Почит към Т. Жечев. Съст. М. Карабелова, Р. 

Дамянова, П. Ватова, Г. Цанков. София: Издателски център „Боян 

Пенев“/Корпорация „Развитие“ КДА, 2004, 416–427.  

 Един критически дебат за българската религиозна поезия. – Езикът и 

литературата в епохата на глобализацията. Ред. Б. Биолчев, В. Стефанов, 

Р. Евтимова. София: Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, 2003, 108–117 [същият текст и в Литературен вестник, бр. 1, 

08.01.2003; линк към публикацията: 

http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=680].  

 Обзорен текст за художествената и литературнокритическата 

продукция в списание „Християнка“ (1923–1948 г.). – Периодика и 

литература. Т. 6. София: Институт за литература, 2003 (под печат), 60 с.  

 Отхвърлянето на другия в романния свят на Франсоа Мориак. – 

Демократически преглед, 45 / 2000–2001, Зима, 285–305. 

 Флотилия на вярата. Православната поезия. – Култура, бр. 40, 

13.10.2000, 7 [http://www.kultura.bg/media/my_html/2151/ortodox.htm].   

 Християнинът и интелектуалната ситуация на времето. – Мислите. 

Сборник със статии. София, Фондация „Покров Богородичен“, 2000, 22–

27. 

 Роман за невъзможната идентичност („Господин Уин“ на Ж. 

Бернанос). – Литературна мисъл, 1999, 1, 171–181.  

 Два романни модела на насилието. – Език и литература, 1999, 2, 90–101.  

  „Адът“ на Мориак срещу „ада“ на Бернанос. – Литературен вестник, бр. 

37, 17–23.11.1999.  

 От Кандид до Пип. Есе върху оптимизма в литературата. – 

Литературен вестник, бр. 42, 23–29.12.1998.  

 Трите „Едема“ в „Кандид“ на Волтер. – Литературен вестник, бр. 34, 

30.10–05.11.1996.  

 Лиотар и Честъртън, четени паралелно. – Литературен вестник, бр. 22, 

12–18.06.1996.  

 Дон Жуан – играещият със знаци. – Литературен вестник, бр. 18, 31.05.–

06.06.1995.  

 Дон Жуан – опит за дефиниция. – Литературен вестник, бр. 18, 31.05.–

06.06.1995.  

http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=680
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 Опит за проникване в поетическия свят на Багряна през тясната врата 

на едно стихотворение („Като дете, което...“). – Вечната и святата. 

Нови студии за Багряна. Съст. М. Цанева. София, Университетско 

издателство „Св. Климент Охридски“, 1994, 109–119.  

  „Словоборството“ и „словоборецът“ в късното творчество на 

Михайловски. – Летописи, 1994, 3–4, 224–239.  

 Трудът като благочестие (за Й. Йовков. „Песента на колелетата“). – 

„А... Литературно списание за ученици“, 1993, 5–6, 73–76.  

 Ноевият ковчег и „пияният кораб“ – два символа, две очаквания. –  

Литературен вестник, бр. 10, 15–21.03.1993.  

 Късният Михайловски и проблемът за идолопоклонството. – 

Литературен вестник, бр. 5, 08–14.02.1993.  

 „Поема на злото“ на Михайловски и ревността като корен на 

насилието. – Литературен вестник, бр. 35, 07–13.09.1992.  

 Към творчеството на късния Михайловски. – Език и литература, 1992, 6, 

31–39.   

 

Доклади на научни конференции 

 Да пишеш или да живееш: дневникът в романа и извън него. – Доклад на 

научната конференция „Опасни връзки, престижни връзи “, организирана 

от Академичния кръг по сравнително литературознание (АКСЛИТ), СУ 

„Св. Климент Охридски“, 26–27.04.2012 г. [линк към аудиозапис на 

доклада: http://www.youtube.com/watch?v=q46GrWev_E8]. 

 „Жетварят“ на Йордан Йовков в традицията на „християнския 

роман“. – Доклад на научната конференция „Йордан Йовков – 

разночетения“, Добрич, 29–30.09.2010 г.  

 Литературоведът като теолог. – Доклад на Факултетната конференция 

на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ под надслов „Преходи и граници“, София, 18–

19.05.2009 г.  

 Територии на злото в художествената литература – през Перети и 

Луис до Данте. – Доклад на конференцията „Териториите на 

сравнителното литературознание“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, 26–28.11.2009 г.  

 Възможно ли е словосъчетанието „християнска лирика“? – Доклад на 

конференцията „Не съм от тях. Канонът на различието“, посветена на 70-

годишнината на проф. д-р Н. Георгиев и 60 години Катедра по теория на 

литературата, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

29–30.11.2007.   

 Между миграцията и вкореняването – фигурата на пастора в 

творчеството на Д. Налбантски. – Доклад на конференцията 
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„Мигриращи култури и социални практики“, Институт по балканистика 

при БАН, София, 15–16.11.2007.  

 Цивилизация без религия? Темите на Достоевски в съвременността. 

(Дискусия с участието на К. Янакиев, Г. Каприев, Ал. Кьосев, Ж.-Кр. 

Байи, М. Ветьо, И. Добчев). – Християнство и култура 2005, 1, 120–139.   

 La (ré)construction de l’identité orthodoxe dans la critique bulgare sur 

Dostoïevski. – Доклад на международна конференция „Traditionnel“, 

Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est Européen“, София, 01–

02.10.2004. 

 Античната трагедия и филмът „Страстите Христови“ на М. Гибсън. 

– Доклад на ІХ Факултетна конференция на Факултета по славянски 

филологии при Софийския университет „Политики на различието, езици 

на близостта“, София, 01–02.06.2004. 

 Един критически дебат за българската религиозна поезия. – Доклад на 

VІІ Факултетна конференция на Факултета по славянски филологии при 

Софийския университет „Езикът и литературата в епохата на 

глобализацията“, София,  21–22.05.2002.  

 La confidence d’album chez A. Konstantinov et G. Bernanos. – Доклад на 

българо-френска конференция „L’Europe, la France, les Balkans : 

littératures balkaniques et littératures comparées“, Sofia, 26–27.05.2001.   

 Вяра и литература. – Доклад в рамките на „Седмицата на православното 

образование”, Варна, 13–17.12.1999. 

 Православната поезия. – Доклад, изнесен по време на „Дни на 

православната книга“, Софийски университет,  22–23.11.1999. 

 Опит за проникване в поетическия свят на Багряна през тясната врата 

на едно стихотворение ("Като дете, което..."). – Доклад на Семинар на 

българските литературоведи, организиран от Асоциация на 

университетските жени, София, 24.04.1993.   

 

Отзиви за книги и филми 

 Криза на брака или криза на любовта? Опит за разсичане на 

„змийското кълбо“ (по повод новия превод на романа „Змийско кълбо“ 

на Фр. Мориак). – Християнство и култура, XI / 2012, 2 (69), 114–121 

[http://www.hkultura.com/articl e.php?id=41]. 

 Дневникът като роман. „Към невидимото“ от Жюлиен Грийн (по повод 

излизането на бълг. на „Дневникът“ на Ж. Грийн). – Култура, 30.03.2012, 

бр. 12 (2674), с. 9 [http://www.kultura.bg/bg/article/view/19533].   

 Трите измерения на действителността (Размисъл за филма „Плаването 

на „Разсъмване“ по едноименния роман на К. С. Луис). – Християнство и 

култура, Х / 2011, 1 (58), 143–146 

[http://www.hkultura.com/db_text/2011_58.pdf#page=143].  
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 От свръхчовек към нечовек или Апокалипсис по Луис (К. С. Луис. „Тази 

грозна сила“) – Християнство и култура, IX / 2010, 1 (48), 73–79 

[http://www.hkultura.com/db_text/2010_48.pdf#page=73].    

 Пътуване към човешкия род (К. С. Луис. „Отвъд безмълвната планета“ и 

„Переландра“). – Християнство и култура, VIII / 2009, 11–12 (46–47), 

138–145 [http://www.hkultura.com/db_text/2009_46.pdf#page=138].    

 Сълза срещу абстракцията (Лириката на Ян Твардовски). – 

Християнство и култура, VIII / 2009, 8 (43), 83–88 

[http://www.hkultura.com/ db_text/2009_43.pdf#page=83].     

 Другото лице на Франция (Ж. Бернанос. „Дневникът на един селски 

свещеник“). – Християнство и култура, VIII / 2009, 3 (38),  91–95 

[http://www.hkultura.com/db_text/2009_38.pdf#page=91].     

 Принц Каспиан и воюването на християнина (К. С. Луис. „Принц 

Каспиан“ филмовата екранизация на романа). – Християнство и култура, 

2008, 11 (34/35), 108–115 [http://www.hkultura.com/db_text/2008_34-

35.pdf#page=108].    

 Поглед към „Нарния“ в навечерието на Рождество (К. С. Луис. „Лъвът, 

вещицата и дрешникът“). – Прозорец, 2006,  4, 18–21.   

 В навечерието [„Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la 

France et les pays d’Europe Centrale et Orientale“, Sofia, 2000]. – 

Литературен вестник, бр. 20, 23–29.05.2001, с. 4.  

 За Пилински, без излишен патос (Я. Пилински. „Апокриф”, превод И. 

Цанев, Д. Сонди, София: Стигмати, 2000). – Литературен вестник, бр. 35, 

24 –30.10.2001, с. 5.  

 Четири книги за чаровната Ан Шърли (романите на Л. М. Монтгомъри). 

– Литературен вестник, бр. 32, 18–24.10.2000, с. 2.   

 „Варварица“ – да изговориш тишината (Кр. Пастухов. „Варварица“). – 

Литературен вестник, бр. 9, 10–19.03.1999, с. 5.    

 Есе върху „Християнската свобода“ (Д. Коруджиев. „Християнската 

свобода“). – Литературен вестник, бр. 37, 20–26.11.1996.    

 Михайловски и другите (Ст. Михайловски. „Бог. Религиозни 

стихотворения“). – Литературен вестник, бр. 27, 24–30.07.1996, с. 3.   

 Идолите на съвременноста (Ю. Бохенски. „Сто суеверий. Краткий 

философский словарь предрассудков“). – Литературен вестник, бр. 26, 

17–23.07.1996, с. 7.   

 Надхитряването на Душевадеца (К. С. Луис. „Писмата на Душевадеца“). 

– Литературен вестник, бр. 23, 19.–25.06.1996, с. 2.    

 Разговор с Алиса за нейния роман (Е. Дворянова. „Passion  или смъртта 

на Алиса“). – Литературен вестник, бр. 13, 03.–09.04.1996, с. 4.   
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 Една драматична книга (К. Янакиев. „Философски опити върху 

надеждата и самотата“). – Литературен вестник, бр. 11, 20–26.03.1996, с. 

5.   

 Живият Ренесанс (П. М. Бицили. „Европейската култура и Ренесансът“). 

– Литературен вестник, бр. 41, 21–27.11.1994.    

 Откровението на Владимир Соловьов (Вл. Соловьов „Кратка повест за 

Антихриста. Три речи в памет на Достоевски“). – Литературен вестник, 

бр. 28, 18–24.07.1994.    

 Кара Бен Немзи и проблемът за другия (К. Май. „Преследване в 

Ориента“). – Литературен вестник, бр. 37, 20–26.09.1993, с. 2.   

 Опит за фрагментно „заговаряне“ с една книга (Г. Каприев. „Механика 

срещу символика“, 1993). – Литературен вестник, бр. 36, 13–19.09.1993.    

 

Съставителство и редакция 

  „Не съм от тях“. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-

годишнината на проф. д-р Никола Георгиев. Съст. М. Николчина, И. 

Александрова, К. Михайлов, К. Захова, К. Спасова, Г. Иванова. София: 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, 554 с.   

 Архимандрит Серафим (Алексиев). Избрани стихотворения. Редакция и 

съставителство К. Михайлов. София: Православно издателство „Св. 

апостол и евангелист Лука“, 2001.    

 

Поетични книги 

 Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти. София, София-С.А., 

2007. 

o Рец. Борисова, Б. Изкусната вяра. – Литературен вестник, бр. 4, 

06.02.2008 [http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1597]. 

o Рец. Кирова, М. Съдба маргинален. – Култура, бр. 28 (2467), 

19.07.2007 [http://www.kultura.bg/bg/article/view/13212]. 

o Рец. Шиндаров, М. Има ли нещо по-интересно от истината? Отзив за 

книгата на Калин       Михайлов „Пролята за теб“. – Християнство и 

култура, 2007, 2 (21), 70–73 

[http://www.hkultura.com/db_text/2007_21.pdf]. 

 

 Тихи трипове. София, Галик, 1998.  

o Рец. Каприев, Г. Думите, клонящи към мълчание. – Литературен 

вестник, бр. 36, 11–17.11.1998, с. 6. 

o Рец. Жилиев, Ю. Непорочни цитати. – Литературен вестник, бр. 36, 

11–17.11.1998, с. 6.   
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 Стихотворения. София: Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, 1991.  


