
Проф. д-р Амелия Личева

Катедра по теория и история на литературата

Факултет по славянски филологии

СУ “Св. Кл. Охридски”

Образование и научни степени

2000 г. – доктор на науките с дисертация на тема: „Женският глас 

като исторически и теоретичен проблем”

1996 – 1997 г. – специализация в Централноевропейския 

университет

1991 г.  - завършва българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”

1986 г. – завършва езикова гимназия в София

Научни звания

2013 – професор по теория на литературата към Факултет по 

славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

1997 - доцент по теория на литературата към Факултет по славянски

филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие в СУ „Св. Кл. Охридски”

2013 и понастоящем – професор по теория на литературата към 

Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

2011 г. – член на Факултетния съвет на Факултета по славянски 

филологии

2009 г. – ръководител на магистърската програма 

„Преводач-редактор”

2007 г. - доцент по теория на литературата към Факултет по 

славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

2001 г. – главен асистент по теория на литературата към Факултет по



славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

1999 г. - асистент по теория на литературата към Факултет по 

славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

1992 г. – докторант и хоноруван преподавател към Катедра „Теория и

история на литературата”

Преподавани курсове

Бакалавърска степен: Лекции и упражнения по Увод в литературната

теория; специализиран курс за българисти задочно обучение, 

концентриран около литературната теория на ХХ в.

Магистърска степен: Лекции по теория на литературата в 

магистърска програма „Преводач-редактор”, занимаващи се със 

западновропейското, амерканското и българското литературознание

в първото десетилетие на ХХІ в. 

Лекции и упражнения по теория на литературата в магистърската 

програма „Образованието по български език и литература в 

училище”, съсредоточени върху подходите, които могат да се 

използват за четене и анализиране на изучаваните в училище 

текстове от българската и световната литература. 

Специализации в чужбина

2014 - 2012 г. - Едноседмична специализация в Парма, Италия по 

програма „Еразъм”

2010 г. - 10-дневна преводаческа школа в Генуа, Италия

2009 г. - Едноседмична специализация в университета „Ла 

Сапиенца” в Рим, Италия.

2005 г. - Едноседмична специализация в университета 

„Комплутенсе” в Мадрид, Испания по програма „Еразъм”.



Други професионални изяви

От 2013 – главен редактор на «Литературен вестник»

От 2012 г. – член на редколегията на сп. «Чуждоезиково обучение»

От 2007 г. насам – член на редколегията на списание 

«Литературата»

2007 – 2008 г. – литературен наблюдател на „Капитал лайт” 

2005  –  2006  –  главен  редактор  на  електронното  издание  на

„Отворено общество” „Политики”

2002 – 2004 – член на борда на Сорос център за изкуство и култура

1999  –  2006  г.  –  литературен  наблюдател  (съвместно  с  Милена

Кирова) на в. „Култура” и колумнист в рубриката „Думи срещу думи”

1992 – 2001 – сътрудник на вестниците «Век 21», «Демокрация» и 

«Литературен форум».

Членства  в творчески организации

Член на Сдружение на български писатели

Член на журналистическата организация «Свободно слово»

І. Монографии:

1. „Литература. Бинокъл. Микроскоп”, изд. „Сиела”, 2013

2. „Политики на днешното”, изд. „Сиела”, С., 2010

3.  “Гласове  и  идентичности  в  българската  поезия”,  изд.  „Фигура”,

С., 2007.

4. „Истории на гласа”, изд. „Фигура”, С., 2002.



ІІ. Учебници и речници:

1.  „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини”  (в

съавторство), ИК „Колибри”, С., 2012.

2.  “Теория  на  литературата.  От  Платон  до  постмодернизма”  (в

съавторство), ИК “Колибри”, С., 2005. 

3.  „Матурата  по  български  език  и  литература”  (в  съавторство –

Евгения Панчева, Миряна Янакиева), ИК „Колибри”, С., 2002.

4. „Литература за 11 клас” (в съавторство), изд. „Сиела”, С., 2002.

5. „Литература за 12 клас” (в съавторство), изд. „Сиела”, С., 2001.

III. Научни статии и студии:

Рецензия:  „Визии  за  теорията  и  света”  –  „Култура”,  бр.  5  от  8

февруари 2013 г

1. „Италия, преведена за чужденци. (Бепе Севернини, „В главата на

италианците”)”  – „Научни трудове”,  том 49, кн.  1,  СБ. В.  2011, УИ

„Паисий Хилендарски”, 2012.  

2.  „Изказва  ни  стихотворението”  –  сб.  „Литературознанието  като

възможност  за  избор.  Сборник  в  чест  на  Рая  Кунчева”,  съст. М.

Янакиева, Р. Дамянова, Й.  Найденова, Е. Трайкова, А. Милтенова,

изд. „Контекст”, Пловдив, 2012.

3. „Книги и читатели: разказът на ежедневниците от 1992 г.”  – сб.

„Извънлитературното”, ред. Иван Младенов, Мари Врина-Николов и

Андрей Ташев, Издателски център „Боян Пенев” и изд. „Парадигма”,

С., 2012. 

4. „Констатации и прогностики” – „Литературен вестник”, 2012, бр. 21.

5. „Думи за Вислава Шимборска” – във:  в. „Култура”, 2012, бр. 5

6.  „Шекспир  според  българските  учебници  по  литература”  –  сп.



„Литературата”, кн. 9, 2011.

7.  „Периферните  зони  в  литературата:  текстове,  личности,

конфликти”  –  сб.  „Маргиналното  за/  в  литературата”,  съст.  Рая

Кунчева, Издателски център „Боян Пенев”, С., 2011.

8. „Политическото говорене: метаморфози и въртене в кръг” – в: Сб.

„Език, морал, отговорност”, в чест на 70-годишнината на проф. дфн.

Василка Радева, С., 2011.

9. „Обяснения за успеха на съдебния трилър” (по Гришам) – в: Сб.

„Общество, закон, смисъл”, С., 2011.

10. „Между философията и политиката” – в: „Литературен вестник”,

2011, бр. 36

11. „Преводи и преиздания” – във: в. „Култура”, 2011, бр. 32 

12. „Бланш – това съм аз” – във: в. „Култура”, 2011, бр. 18

13.  „За  учителите  във  и  извън  литературата”  –  във:  в.  „Култура”,

2011, бр. 1

14. „Носталгиите на ХХ век”  – сб.  „Парадокси на неназовимото” в

чест  на  проф.  Кл.  Протохристова,  изд.  „Фабер”,  Велико  Търново,

2010.

15.  „Тирезий  слепият”  на  Кирил  Мерджански/  Иван  Добчев:  една

версия на 90-те – в: „Съдбата на Едип – българските маршрути”, ПУ,

2010 

16. „Лошата шега на Луличко. Кой е плагиатът в прословутия случай

с Бенджамин Бътън?” – в: „Култура”, 2009, бр. 16 

17. „Как пишат най-младите” – в: „Култура”, 2009, брой 5

18.  „Как  разломи  на  Нанси  Хюстън  картографират  времето”  –  в:

„Литературен вестник”, 2009, бр. 2

19. „Писателката, която Мария Грубешлиева можеше да бъде” - Сб.

„Неслученият  канон.  Български  писателки  от  Възраждането  до

Втората световна война”, съст. М. Кирова,  изд. „Алтера”, С. 2009.



20. „Екатерина Ненчева: кокетиране с мрака в домашна обстановка”

– Сб. „Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до

Втората световна война”, съст. М. Кирова,  изд. „Алтера”, С. 2009.

21.  Da se hranis  jezikom (в съавторство)  –  Quorum  5/6,  Centar  za

knjigu croatian book center, 2008

22.  „Глобализацията  –  теория  и  практика”  –  в:  „Литературата”,

2008, кн. 3

23.  „Алхимия  или  занаят  в  „Нощта  на  оракула”  –  в:  „Страница”,

2008, кн. 3

24. „Тревогите ни...” – сп. „Български език и литература”, 2007, кн. 6.

25. „Отново за Далчев” – в. „Гласове”, 2006, бр. 27.

26.  “1968:  хронология  на  различието”  –  в:  “Реторики  на  паметта.

Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов”,

съст. Колектив, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005.

27. “Картографиране с думи” – в: “Как с думи се правят светове”, УИ

“Св. Кл. Охридски”, С., 2005.

28. „Следите от илюзиите” – сп. „Книгите днес”, 2005, бр. 6. 

29. “Между книгата и текста” – в: “Да отгледаш смисъла. Сборник в

чест на Радосвет Коларов”, съст. Р. Кунчева, Кл. Протохристова, Бл.

Златанов, Институт за литература, БАН, С., 2004.

30. “Сингер, Белоу, Кафка, или Какво значи да бъдеш евреин” – в:

“Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф.

Симеон  Хаджикосев  ”,  съст.  Колектив,  УИ  “Св.  Кл.  Охридски”,

С., 2004.

31.  “Бягство  от  идеологиите”  –  в:  “Език  и  литература”,  С.,

2004, кн. 1-2 

32.  “Димчо Дебелянов:  “Пловдив”  –  в:  “Дебелянов.  Разночетения”,

съст. Н. Димитров, изд. “Слово”, Велико Търново, 2003.

33.  “Йордан  Йовков:  “Грехът  на  Иван  Белин”  –  в:  “Йовков.



Разночетения”, съст. М. Кирова, изд. “Слово”, Велико Търново, 2003.

34. “Жанрът на речника” – сб. “Езикът и литературата – средство за

(не)разбирателство”, съст. Б. Биолчев, В. Стефанов, Р. Евтимова, УИ

“Св. Кл. Охридски”, С., 2003.

35. “Le discours monstrueux” – “Divinatio”, Sofia, 2003.

36.  “Между Европите и  Америка”  –  в:  “Разночетенията на  текста.

Юбилеен  сборник  в  чест  на  60-годишнината  на  проф.  Кирил

Топалов”, съст.  Колектив, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2003.

37. „Иван Вазов: маршрути на другостта” – сб. „Наследството Вазов”,

УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2002.

38. „Да мислим миналото: „Холтер-87” – сб. „Фигури на автора”, съст.

А.  Бурова,  Сл.  Димитрова,  К.  Рикев,  Д.  Григоров,  УИ  „Св.  Кл.

Охридски”, С., 2002.

39. „Литературната 2001” – в. „Култура”, 2002, бр. 2.

40.  „Димензиите  на  льубовта:  женскиот  глас  во  епохата  на

ренесансата и класицизмот” – сб. Реторика на льубовта”, Институт

за македонска литература, Скопje, 2001

41. „Теоретизация върху женския глас: философия и основания” –

сб.  „Теория  през  границите”,  съст.  М.  Кирова,  К.  Славова,  изд.

„Полис”, С., 2001.

42.  „Четенето:  гласове  на  желанието”  –  сб.  „Коментар.

Интерпретация.  Възможност  за  четене”,  съст.  Б.  Биолчев,  В.

Стефанов, Р. Евтимова, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2001.

43. „Английският пациент” на Ондатджи и Мингела – сп. „Страница”,

2001, бр. 3

44.  „Краят  на  края”:  метафорика  на  отвъдността”  –  сб.  „Нова

публичност.  Българските  дебати  1999”,  съст.  Албена  Хранова,

Център за изкуства „Сорос”, С., 2000

45. „Елисавета Багряна: разпиляване на женското” – „Конструиране



на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева”,

съст. М. Кирова, Н. Чернокожев, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2000

46. „За критиката, четенето и литературознанието” – сп. „Критика”,

2000, кн. 2-4

47.  „Яворов:  енциклопедия  на  различията”  –  сб.  „Българската

литература – фигури на четенето”, съст. М. Кирова, Н. Чернокожев,

изд. „Фигура”, С., 2000

48. „Гласът” – сп. „Сезон”, лято 2000.

49.  „Модели  на  другостта”  –  сб.  Език.  Литература.  Идентичност”,

съст. Б. Биолчев, В. Стефанов, Бл. Златанов, УИ „Св. Кл. Охридски”,

С., 1999.

50. „Следпанаирно” – в. „Култура”, 1999, бр. 22.

51. „Един типичен романтик” – в. „Култура”, 1999, бр. 13. 

52.  „Димчо  Дебелянов:  между  мълчанието  и  пеенето”  –  сб.

Съвременни прочити на класиката”, съст. М. Цанева, М. Кирова, изд.

„Ариадна”, С., 1998.

53.  „Модели  на  другостта”  –  сп.  Lettre  Internationale,  македонско

издание, лето 1998.

54. „Пред-знанията” – в. „Култура”, 1998, бр. 14.

55. „Гола кула върху гола скала” – в. „Култура”, 1998, бр. 40.

56. „Романът като учебник” – в. „Култура”, 1998, бр. 5

57. „Животът в текст” – в. „Култура”, 1998, бр. 45

58. „Четящият човек” – сп. „Мениджър”, 1998, бр. 5.

59. „От песен към „Песен” – сб. „Анархистът законодател”, съст. Р.

Коларов, В. Тодоров, Бл. Златанов, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 1997.

60. „Едгар По – вселени от смърт” – в. „Култура”, 1997, бр. 24.

61. „Тези неясни жени, феминистките” – в. „Култура”, 1997, бр. 10.

62. „Бродски и неговите сенки” – в. „Култура”, 1996, бр. 29.

63. „Историята – тази дълга дума” – в. „Култура”, 1996, бр. 9



64. „Кундеровите любови” – в. „Култура”, 1996, бр. 35.

65. „За една различна книга” – в. „Култура”, 1996, бр. 41.

66. „По-добрият език” – в. „Култура”, 1995, бр. 43. 

67. „Наръчник по готвене и писане” – в. „Култура”, 1995, бр. 33

68. „Едната храни другата” – в. „Култура”, 1994, бр. 14.

69. „Литературните мащехи” – в. „Култура”, 1994, бр. 3

70.  „Глас  или  мълчание”  –  сп.  „Философски  алтернативи”,

1993, кн. 5. 

71. „За „Великите майки” и техните български литературни синове” –

сп. „Литературна мисъл”, 1993, кн. 3.

72. „Невидимите гробища” – в. „Литературен форум”, 1992, бр. 39.

73. „За голямото мъжко приятелство” – в. „Култура”, 1992, бр. 28.

74. „Защо умират амазонките” – в. „Култура”, 1992, бр. 18.

75.  „Феминизмът  –  идеология  на  другостта”  –  в.  „Култура”,  1991,

бр. 50.

ІV. Рецензии:

1999  –  2006  г.  –  литературен  наблюдател  (съвместно  с  Милена

Кирова) на в. „Култура” и колумнист в рубриката „Думи срещу думи”

– над 150 рецензии за български и преводни книги

2007 – 2008 г. – литературен наблюдател на „Капитал лайт” – над 30

рецензии за български и преводни книги.

V. Редакции и съставителства:

1.  „Искам  шестица“.Текстове  от  възпитаници  на  магистърската

програма  „Преводач-редактор”  ,  том  4,  съст.  А.  Личева  и  Д.

Карапеткова, изд. „Преводач-редактор”, С., 2014.



2.  Искам  шестица“.Текстове  от  възпитаници  на  магистърската

програма  „Преводач-редактор”  ,  том  3,  съст.  А.  Личева  и  Д.

Карапеткова, изд. „Преводач-редактор”, С., 2013.

3.  „Култура  по  време  на  криза”,  съст. А.  Бурова,  А.  Личева,  изд.

„Литературен вестник”, С., 2012.

4. „Искам  шестица.  Текстове  от  възпитаници  на  магистърската

програма  „Преводач-редактор”  ,  том  2,  съст.  А.  Личева  и  Д.

Карапеткова, изд. „Преводач-редактор”, С., 2011.

5.  Лора  Джаксън,  „Фреди  Меркюри.  Биография”,  изд.  „Сиела”,  С.,

2011 (редактор).

6. Лес Гиблин, „Как да общуваме уверено и успешно”, изд. „Сиела”,

С., 2011 (редактор)

7.  „Искам  шестица.  Текстове  от  възпитаници  на  магистърската
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