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Образование и научни степени 

 

 
 
● Доктор по Теория на литературата  
[17.01.2012] придобиване на образователна и научна степен „доктор”,професионално 
направление [2.1] Филология, специалност Теория на литературата с шифър [05.04.01] 
с докторска дисертация на тема:  
„Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата. Проблемът за 
образцовата творба 
 
● Докторантура по Теория на литературата 
[29.01.2007 – 29.01.2010]   Катедра по теория и история на литературата, СУ “Св. 
Климент Охридски”, ФСлФ 
 
● Магистратура по Литературознание 
[01.11.2005 – 18.09.2006]  СУ “Св. Климент Охридски”, ФСлФ 
 
● Бакалавър по Българска филология 
[01.10.2001 – 30.07.2005]  СУ “Св. Климент Охридски”, ФСлФ 
 
● Средно образование 
[15.09.1996 – 30.05.2001] Втора Английска Езикова Гимназия “Томас Джеферсън” 
 
● Основно образование 
[15.09.1989 – 30.06.1997] 100 СОУ “Найден Геров”, гр. София 
 



Професионален опит 

 
● 2013- до сега: Главен асистент по антична и западноевропейска литература към 
катедра Теория на литературата, ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски” 
 
● 2012- до сега: Сътрудник “Литературна сесия” и “Научни семинари” към 
Културния Център на СУ „Св. Климент Охридски” 
● 2011 – до сега: Член на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии 
● 2010 –2013: Асистент по антична и западноевропейска литература към катедра 
Теория на литературата, ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски” 
● 2008-2010: Хоноруван преподавател по Теория на Литературата 
● 2009 – до сега: Редактор и водещ броеве на Литературен вестник 
● 2007 –2008: Редактор на рубрика „СтоЛица” в Литературен вестник  
● 2005 – 2008: Технически редактор на научния проект към БАН – “Българският 
модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки” 
● 2005 –2006: Редактор на сп. Книгите днес 
 
Лекционни курсове: 
 
● Антична и средновековна литература (Балканистика, ФСлФ, СУ) 
● Западноевропейска литература (Немска филология; БИН, ФКНФ, СУ) 
 
Семинарни занятия: 
 
● Антична и средновековна литература [2010 – до сега], СУ „Св. Кл. Охридски” 
● Западноевропейска литература [2010 – до сега], „Св. Кл. Охридски” 
● Теория на литературата [2008-2010], „Св. Кл. Охридски” 
 
Изследователски семинари: 
 
● [2015] Хаос и безредие (философия, литература, наука) 
съвместно с Васил Видински и Мария Калинова 
 
● [2014] Литература и мимесис I: Das Unheimliche  
съвместно с М. Калинова, Д. Тенев, Е. Стоянов 
 
● [2009- до сега] Работилници ЛВ за поезия, теория, философия  
съвместно с М. Калинова и Васил Видински 
 
● [2010-2012] Нови форми на литературата. Отворена литература 
съвместно с М. Калинова и ВБВ 
 
● [2006-2007] 90-те. Версии, семинар за литературата и нейният контекст през 90-те XX 



съвместно с М. Калинова, Литературен вестник и ФСлФ 
 

Дипломанти 

● 2015: Богдана Тепавичарова, № 770805 – магистратура „Литературата - творческо 
писане“; ръкопис с кратка проза „Human hieroglyphica“ 

 

Организиране на конференции и научни форуми: 

● [2012- до сега] Софийски литературоведски семинар 
<http://sofialitseminar.wordpress.com/> 
● [2012- до сега] “Литературна сесия” и “Научни семинари” към Културния Център на 
СУ „Св. Климент Охридски с директор Александър Кьосев 
 
● 2015:съорганизатор на международния форум “The Sublime and the Uncanny”, New 
Conference Room, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2.03- 4.03.2015, 
University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP), Sofia Literary Theory Seminar (SLS) 
●2014: част от организационния екип на на научната конференция „Наследството на 
лингвистиката в българската литературна теория“, 27 и 28 ноември 2014 
● 2013: част от организационния екип на национална научна конференция 
„Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър 
Аврамов“, София, 28, 29, 30.11.2013.  
● 2013: Семинар за романа, Библиотека филологии,  23.05.2013 с участието на проф. 
Миглена Николчина, проф. Александър Кьосев, проф. Инна Пелева, проф. Милена 
Кирова, доц. Бойко Пенчев 
● 2012: част от организационния екип на международната конференция: Изплъзващият 
се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, 
Радосвет Коларов, организирана от Направление по Теория на литературата към 
Института за литература при БАН, Катедра Теория и история на литературата в СУ 
„Св. Климент Охридски”, Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”, 28-
30.11.2012 
● 2011: част от организационния екип на международната конференция „Събитие и 
безсмъртие в литературата, езика и философията” към ФСлФ, май 2011 
● 2010: организатор на разговора за стратегиите по конструиране на българския канон 
в началото на XXI век „[Де]конструиране на канона”, СУ „Св. Климент Охридски”, 
аудиторя160 Б, IV етаж, 10.06.2010 
● 2008: част от екипа на затворения семинар върху френския философ Ален Бадиу  
● 2007: част от организационния екип  на "Не съм от тях". Канонът на различието: 
конференция в чест на 70-год. на проф. д-р Никола Георгиев, СУ „Св. Климент 
Охридски”. 

http://sofialitseminar.wordpress.com/


● 2006- 2007: организатор на серия публични дискусии във форума „90-те. Версии 
(семинар за литературата и нейният контекст през 90-те на XX), съвместно с 
„Литературен вестник” и ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски” 
 

Специализации и летни школи: 

● 22.06-05.07.2015:  гост-лектор на Славистичен институт, Философски факултет, 
Кьолнски университет; Universität zu Köln, Philosophische Fakultät , Slavisches 
Institut, Universitätspartnerschaft am Slavischen Institut zu Gast 
 
● 1-9.2014: Лятна школа по сравнително литературознание „Синапсис”  
Synapsis, Rebellion, Pontignano, Siena, 1-8 settembre 2014 
SYNAPSIS, European School for Comparative Studies 
 
● 2013 (декември); 2012 (юни) – Internationales Künstlerhaus Villa Waldberta, Munich 
 
● 6-13.09.2009: Лятна школа по сравнително литературознание „Синапсис”, Болонски 
университет, Bologna, Bertinoro,  
SYNAPSIS, European School For Comparative Studies 
 
 

Научни награди: 

● 2007 Първа награда в конкурса на името на Цветан Стоянов за есеистика [в 
съавторство с Мария Калинова] 
 
● 2004 Получава наградата на проф. Б. Веселс за научна дейност в областта на 
филологическите науки. 
 

Научни проекти: 

 
[2013- 2014]: Ментор и академичен наставник по проекта Студентски практики, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 
[2010 – 2012]: Нови социални практики на литературата, институт „Отворено общество”, 
ръководител на проекта Камелия Спасова. 
 
[2011-2012]: Култура по време на криза, „Литературен вестник“ и институт „Отворено 
общество”, ръководител доц. д-р Амелия Личева и гл. ас. Ани Бурова 



 
[2011-2012]: Медии и литература (Нови форми на публично битие на литературата в края на 
XX и началото на XXI в. ), ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител гл. ас. 
Ани Бурова 
 
[2008-2010]: Литература и кино – интердисциплинарни, комуникативни и образователни 
перспективи, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител доц. Огнян Ковачев 
 
[2007 -2010]: Критическото наследство на Българския модернизъм, секция “Нова и 
съвременна българска литература”, Институт за литература, БАН, ръководител Едвин 
Сугарев 
 

Съставителство и редакция:  

 
● сп. Пирон, бр.10, Юлия Кръстева. Форма и смисъл на бунта, Водещи броя: Камелия 
Спасова и Дарин Тенев, гл. ред.: Александър Кьосев, 12.06.2015.  
 
● Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет  
Коларов. Изплъзващият се предмет налитературознанието, съставители М. Николчина, М. 
Янакиева, А. Личева, К. Спасова, Г. Георгиева, Ан. Ташев, Ч. Парушев, София:  изд. 
„Фондация Литературен вестник”, Факултет по славянски филологии към СУ „Св. Кл. 
Охридски”, 2014. 
 
● Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука)/ Event and Immortality (Literature, 
Language, Philosophy, Science), сборник доклади от международна научна конференция, 
Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
(13-14 май 2011 г.), съставители Димитър Камбуров, Юлияна Стоянова, Офелия 
Николова, Дарин Тенев, Камелия Спасова, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013. 
 
● „Не съм от тях“. Канонът на различието: сборник в чест на 70-год. на проф. д-р 
Никола Георгиев. / Състав. М.Николчина, И.Александрова, К.Михайлов, К.Захова, 
К.Спасова, Г.Иванова, София : УИ Св. Кл. Охридски, 2009. 
 
● Редактор на Литературен вестник, 2009 – до сега.  
 
● Редактор на сп. Книгите днес, 2005- 2006. 
 
 

Конференции: 



● Международна научна конференция „Филологическият проект – кризи и 
перспективи“, Софийския университет, 24- 26.04.2015 , Факултет по славянски 
филологии, СУ „Свети Климент Охридски“ 
 - Платоновата миметична теория у Ж. П. Вернан: примери и парадигми в „Софистът“ на 
Платон 
 
● Universität zu Köln, Philosophische Fakultät , Slavisches Institut, 
Universitätspartnerschaft am Slavischen Institut zu Gast, 30.06.2015 
 - The Reception of Classical Antiquity in Neofit Rilski’s Works 
 
● Годишна философска конференция на тема „Автентичност и 
репрезентация“, Гьолечица, 11-16 май 2015 

 - Примери за хаос и безредие I: статуята на Митий в Аргос 
 
● International Forum “The Sublime and the Uncanny”, New Conference Room, Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2.03- 4.03.2015, University of Tokyo Center for 
Philosophy (UTCP), Sofia Literary Theory Seminar (SLS), Cultural Centre of Sofia 
University 
 - Notes on the Uncanny and the Metamorphosis in Kafka’ s “Metamorphosis” (со-author Maria Kalinova) 
 
● Гост-лектор на Платоновия семинар на Николай Гочев, 17.12.2014 
 - Диареза и катарзис в „Софистът“ на Платон 
 
● Международна конференция Изкуства и памет (XX-XXI век), Априлци,  6- 9 
декември 2014 г., Културения център към СУ „Св. Климент Охридски” 
 - Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан 
 
● Наследството на лингвистиката в българската литературна теория,  
27 и 28 ноември 2014 г.  
Национална научна конференция . Направление по Теория на литературата към 
Института за литература при БАН, Катедра Теория и история на литературата в СУ 
„Св. Климент Охридски”, Културения център към СУ „Св. Климент Охридски” 
- Двойни структури у Лотман. Към преобразуване на понятието мимесис 

 
● Международен филологически форум за студенти и докторанти 
13-16 ноември 2014, СУ „Св. Климент Охридски” 
(Факултет по славянски филологии, Център за анализ на политическата и 
журналистическа реч, Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски”) 
 
● Poetics of the Model [workshop] 
The University of Sofia, November 7~8, 2014 
Graduirtenkolleg, Westfällische Wilhelms Universität Münster 
Literary Theory Department and German Studies Department, University of Sofia 
 



● SYNAPSIS 
REBELLION, Pontignano, 1-8 settembre 2014 
European School for Comparative Studies 
International Network for Comparative Humanities 
Princeton University, Universita Di Siena, University Of Notre Dame 
 
● Моделна теория и науки за човека 
16-17.06.2014, СУ „Св. Климент Охридски” 
Работилница по литературна теория на моделите [Workshop Мodel Тheory],  
по идея на Дарин Тенев, Роберт Матиас Ердбеер, Иван Попов 
 
● Sozopol Fiction Seminars, 29 May – 2 June 2014 
 - „Literary Periodicals in the 21st century“, а roundtable with: Cheston Knapp (Tin House 
magazine, US), Fiona Sampson (POEM magazine, UK), Kamelia Spasova (Literary 
Newspaper, BG), Kevin Larimer (Poets&Writers magazine, US), Michael Stein (LietaraLab, 
CZ/US), Olga Nikolova (Peat Nekogash, BG), Susan Harris (Words Without Borders, US) 
 
● Годишна философска конференция на тема „Смисъл и безсмислие“, 
Гьолечица, 12-17 май 2014 
 - Отрицанието при Фройд, Адорно и Кафка(в съавторство с Мария Калинова) 
 
● Kristeva Circle Conference, Nashville, Vanderbilt University, March 28-30, 2014 
 - Abject vs. Uncanny Strangeness 
 
● Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, 
Димитър Аврамов, София, 28, 29, 30.11.2013 
Национална научна конференция . Направление по Теория на литературата към 
Института за литература при БАН, Катедра Теория и история на литературата в СУ 
„Св. Климент Охридски” 
 - Педагогическата провинция: Лао Це и Буди Будев 
 
● Метаморфоза и катастрофа, София, 31.10 - 01.11. 2013 
Международен форум на Институт за критически социални изследвания, Софийския 
литературен семинар и Центъра за философия към Токийския университет. 
- Metamorphosis: Series of Catastrophes(in co-authorship with Maria Kalinova) 
 
● Workshop: ’Literary Form and Aesthetic Modeling’ ,  
Darin Tenev/ Robert Matthias Erdbeer / Ivan Popov - 4-5.10.2013, University of Münster, 
Germany; University of Sofia, Bulgaria 
 
● Prometheus gibt nicht auf. Antike Welt und modernes Leben in Hans 
Blumenbergs Philosophie, Seminar für Klassische Philologie, Heidelberg, 02.-04.09.2013 
 



● Петнадесета национална научна конференция за студенти и докторанти 
„Канонът на словото vs. словото на канона“, Пловдив, 16-17 май 2013, Дом на 
учените  - жури по литературознание 
 
● Годишна философска конференция, Гьолечица, 23-24.04 .2013 
 
● Спекулативните залежи в българския език  
катедра История на философията и катедра Философия, ФФ, СУ, 8.2.2013г., зала 1, СУ „Св. 
Климент Охридски” 

–Преводачески безпокойства около das Unheimliche (в съавторство с Мария Калинова) 
 
● Въображението днес 
Международна научна конференция, Априлци, 7, 8 и 9 декември 2012 г. 

- Нечовешки аспекти на въображението (беседа с Лиотар)  
(в съавторство с Мария Калинова) 

 
● „Българският модернизъм - единения и разриви”  
Конференция по повод кръглите годишнини на списанията „Мисъл” (1892), 
„Хиперион” (1922) и „Crescendo” (1922) 
Направление „Нова и съвременна българска литература” на Института за литература – 
БАН, 15 ноември 2012 (четвъртък), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”  

- „[dadatrieb: crescendo]“ 
 
● Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: 
Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов 
организирана от Направление по Теория на литературата към Института за 
литература при БАН, Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент 
Охридски”, Културен център към СУ „Св. Климент Охридски”, 28-30.11.2012 

- Двете сцени: сцена в сцената 
 
● „Модели за мислене на бъдещето”, Културен център на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“,  7. – 9.12.2011 г., гр. Априлци 

- Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове (в съавторство с Мария 
Калинова) 

 
● ‘The Epinomis – the last dialogue of Plato? – 7the SEEAAP”, 
Sofia University „St Kliment Ohridski”, The Department of Classics,  
Faculty of Classical and New Philology and the Department History of Philosophy, Faculty 
of Philosophy, 22 – 24 June 2011 
 
● „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията” – 
международна научна конференция, Факултет по славянски филологии, СУ 
„Св. Климент Охридски”, София, 13-14 май 2011 г.  



- Ламела: органът на безсмъртното (в съавторство с Мария Калинова) 
 
● „Островът на антологиите: 1910 и след това” – национална научна 
конференция, Институт за литература – БАН 
София, 17 декември 2010 г., НБКМ „Св. св. Кирил и Методий” 

- Раждането на 90-те и смъртта на кръга „Мисъл” (в съавторство с Мария Калинова) 
 

● „Култура, литература, действителност” - юбилейна научна конференция в 
чест на проф. Богдан Богданов, хотел „Арена ди Сердика” 
София, 6 ноември 2010 г. 

- Примерите във „Федър” на Платон: отклоненията от логоса 
 
● „Съдбата на Едип – българските маршрути” – катедра по история на 
литературата и сравнително литературознание при Филологически факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”, Дом на учените 
Пловдив, 18 май 2010 г. 

- Проблемът за протагониста в “Едип цар” на Софокъл и “Тирезий слепият” на Мерджански 
–Добчев 

 
● „Критическата теория и краткият ХХ век” – Катедра по философия, Катедра 
по критическа и приложна социология, Институтът за критически социални 
изследвания  към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Фондация 
за хуманитарни и социални изследвания – София 
Пловдив, 4-6 март 2010 

- участие в кръгла маса на тема „Семинарите през 80-те години и критиката на 
модерността” 

 
● „Професии и професионалисти” – Епископ -Константинови четения – 2009, 
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по 
хуманитарни науки, Шумен 21-22 май 2009 г. 

- Ентимемата: тялото на доказателството. Аристотел, “Реторика” 
 
● „Преходи и граници” - Сто двадесет и една години Факултет по славянски 
филологии, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по 
славянски филологии, София, 18-19 май 2009 г.  

- Видове примери: между параболи, басни, стари и нови свидетели. Аристотел, “Реторика”  
 
● Единадесета национална научна конференция за студенти и докторанти 
“Словото – планета на духа”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 7-8 май 2009 
г. 

- Примерът /paradeigma/: от частно към частно. Аристотел, “Реторика” 
 



● Четвърти национален конкурс за магистри, Софийски университет “Св. 
Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, София, 24.04.2009 

- втора награда в секция “Литературознание”:  
“Трагедията: μυθος и двойници. (“Едип цар” /Софокъл/ и “Тирезий слепият” 
/Мерджански-Добчев/)” 

 
● Конференция “Теменугите - Дора Габе и другите” По случай 120 години от 
рождението на Дора Габе, Добрич, 28-29 май 2008 г. 

- Двойното в поетиката на Дора Габе (в съавторство с Мария Калинова) 
 
● Десета национална научна конференция за студенти и докторанти „Текстове 
и прочити – приключението продължава”, ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, 22-23 май 2008 г. 

- Невъобразимото и двойниците между Фройд и Арто (в съавторство с Мария Калинова) 
 
● Годишна философска конференция на тема “Въображение и въображаеми 
светове”, Философски факултет, Гьолечица, 14-17 април 2008 

- Невъобразимото и двойниците между Фройд и Арто (в съавторство с Мария Калинова) 
 
● Конференция “Критическото наследство на Българския модернизъм”, 
секция “Нова и съвременна българска литература”, Институт за литература, 
БАН, София, 03.12.2007 

- Кирил Кръстев: Манифест и школа 
 

● Конференция в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев и 60 
години Катедра по Теория на литературата, “Не съм от тях”. Канонът на 
различието”, СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра по Теория на литературата, 
ФСлФ, София, 29-30 ноември 2007 

- Нарциси на сцената. Новите форми /“Чайка” Чехов/ (в съавторство с Мария 
Калинова) 

 
● Научна конференция „Диалогът между културите”, СУ „Св. Климент 
Охридски”, Факултет по славянски филологии, София, 21-22 май 2007 

- Раждането на модерната трагедия от духа на Ницше и Арто 

- Неписаните учения: неказаното в казаното от Учителя (в съавторство с Мария 
Калинова) 

 
● Девета национална научна конференция за студенти и докторанти 
„Карнавалът на думите”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 3-4 май 2007 

- Мит и μυθος при Аристотел 
 
● Годишна философска конференция на тема „Смъртта”, Философски 
факултет, Гьолечица, 8-13 май 2006 

http://www.liternet.bg/publish5/dgabe/index.html


- Надзор и медитация. Майсторът на смъртта (в съавторство с Мария Калинова) 
 
● Трети национален конкурс за магистранти, СУ „Св. Климент Охридски”, 
София, 28 април 2006 

- първа награда в секция “Литературознание”: Презареждане на тавтологията. Борхес, 
‘Вавилонската библиотека’ (в съавторство с Мария Калинова) 

 
● Семинар „Кино и литература”, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски” и 
драматургия при НБУ, Гьолечица, март 2006 
 - участник в интердисциплинарния проект „Изгубени” 
 
● „Матрицата – властта на подобието- конференция на ФСлФ на СУ “Св. 
Климент Охридски”,  София, май 2005 

- За две инкриминирани реторики: Г. Милев – Н. Вапцаров (в съавторство с Мария 
Калинова) В: “Матрицата – властта на подобието”, съст. Валери Стефанов, Йовка 
Тишева, Ренета Божанкова, УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, 50-75. 

 
● Девети национални филологически студентски четения, Великотърновския 
университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 17- 18 май 2005 

- първа награда: Корпус и ‘Мисъл’. Опции и операции на модернизма (в съавторство с 
Мария Калинова)  

 
● Седма национална студентска научна конференция „Отвъд думите: 
превращения на смисъла”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 12-13 май 2005 

- специална награда: За две инкриминирани реторики: Г. Милев – Н. Вапцаров (в 
съавторство с Мария Калинова) 

- първа награда: Ева със сърп и чук в разказите на Платонов (в съавторство с Мария 
Калинова) 
 

● Осми национални филологически студентски четения, Великотърновския 
университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 13 -14 май 2004 

- втора награда: Знакът ‘Тамина’ на Милан Kундера. ‘Книга за смеха и забравата’ (в 
съавторство с Мария Калинова) 

 
● Шеста национална студентска научна конференция “Приключенията на 
четенето”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 05 май 2004 

- специална награда: Знакът ‘Тамина’ на Милан Kундера. ‘Книга за смеха и забравата’ (в 
съавторство с Мария Калинова) 

- първа награда: Играта ‘Ревизор’ и нейните отражения. Калейдоскопични наблюдения. Гогол, 
‘Ревизор’ 

 
● Четвърти Климентови четения за млади изследователи, СУ „Св. Климент 
Охридски”, Катедра по Кирилометодиевистика, София, 2 декември 2003 



- Подражанието – начин на изразяване и съществуване на средновековния човек. Подстъпи към 
старобългарските текстове 

 
● Пета национална студентска научна конференция “Пътят на думите – 
хармония на различието”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 22 май 2003 

- първа награда: До границите на текста и назад. Другото пътуване (в съавторство с 
Цветелина Христова) 

 
● Седми национални филологически студентски четения, Великотърновския 
университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 15 – 16 май 2003 

- трета награда: Перифрази на мълчанието. Игра от интерпретации. ‘Хамлет’, Уилиам 
Шекспир 

 
● Семинар „Кино и литература”,  ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски” и 
кинорежисура, НБУ, Гьолечица, март 2002 
 


