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Образование и научни степени: 

 

 

2011  придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по 

направление 2.1. Филология /Българска литература/, СУ 

„Св. Климент Охридски“. Дисертация на тема Литературна 

публичност и конструирането на фигурите на 

моралността 

2006  завършва МП Литературознание в СУ “Св. Климент 

Охридски”. 

2005  завършва Българска филология в СУ “Св. Климент 

Охридски” 

2001 завършва The College of North West London, Branch in Sliven, 

Subject: Business and Finance 

 

 

Професионално развитие в СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

2013  Главен асистент по теория на литературата към Катедра по 

теория и история на литературата, ФСлФ, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

2013  Асистент по теория на литературата към Катедра по теория 

и история на литературата, ФСлФ, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

mailto:mariakalinova@gmail.com


2011- 2012 Хоноруван преподавател по теория на литературата към 

Катедра по теория и история на литературата, ФСлФ, СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

2011- 2012 Инспектор по учебната дейност, Катедра по теория и 

история на литературата, СУ „Св. Климент Охридски“ 

2009-2010 Хоноруван преподавател по възрожденска литература, 

Катедра по българска литература, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

 

 

Семинарни занятия, изследователски семинари и летни школи: 

 

 

От 2011  Упражнения по теория на литературата (СУ „Св. Климент 

Охридски“) 

2009-2010 Упражнения по възрожденска литература (задочно 

обучение, СУ „Св. Климент Охридски“) 

2014 (летен семестър) Литература и мимесис I: Das Unheimliche (заедно с К. 

Спасова, Д. Тенев, Е. Стоянов) 

2009- 2014 Работилници ЛВ за поезия, теория, философия (заедно с К. 

Спасова и ВБВ) 

2006-2007 90-те. Версии, семинар за литературата и нейния контекст 

през 90-те на XX век (заедно с К. Спасова) 

2012-2013  Летен семинар по български език и култура 

 

 

Научни награди: 

 

2005 Наградата „Михаел Клет“ за научна дейност в областта на 

филологическите науки 

2001  Национална диплома за постижения в областта на 

литературата (На основание Заповед NРД 09-361 на 

министъра на образованието, науката и технологиите за 

учредяване на почетни отличия на МОНТ) 

2001 Лауреат на XX Национална олимпиада по български език и 

литература за 2001 г. 

 

 

 

Други професионални изяви: 

 

От 2009    Редактор на „Литературен вестник“ 

От 2011  Редактор на книги с поезия към издателство „Фондация 

Литературен вестник“ 

http://sutheory.wordpress.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5courses/das-unheimliche/
http://sutheory.wordpress.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5courses/das-unheimliche/


2005-2006    Редактор на сп. „Книгите днес“ 

 

 

 

Изследователски проекти: 

 

2010 – 2012 Нови социални практики на литературата, Фондация “Сорос 

център за културни практики”, ръководител на проекта 

Камелия Спасова 

 

2008 - 2010 Емоционалното съдържание на българската национална 

идентичност: исторически корени и съвременни измерения, 

Интердисциплинарен проект на Институт за литература, 

Институт по социология, Институт по балканистика. 

Ръководител на проекта ст. н. с. I ст. дсн Пепка Бояджиева 

 

2009-2010    е–Възраждане, проект на ФСлФ, СУ, 

ръководител на проекта проф. дфн Кирил Топалов 

 

 

2010    Изследователски семинар „XVIII век” , 

Междуфакултетски проект НИС на СУ 

 

 

 

Международни и национални конференции: 

 

2014  Годишна философска конференция, Гьолечица, 12-17 май 

2014 

2013 Международен форум на Институт за критически социални 

изследвания, Софийския литературен семинар и Центъра за 

философия към Токийския университет, София, 31.10 - 

01.11. 2013. 

2013 Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, 

Атанас Натев, Димитър Аврамов 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”, 

София, 28, 29, 30 ноември 2013. 

2012 „Въображението- днес“, Втора международна 

интердисциплинарна конференция, София - Априлци, 6-

9.12-2012. 

2012 Изплъзващият се предмет на литературознанието. 

Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, 



Радосвет Коларов. 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”, София, 28, 29 

и 30 ноември 2012. 

2011 Модели за мислене на бъдещето. Първа 

интердисциплинарна конференция, Априлци, 7-9. 12. 2011. 

2011  Научна конференция “Наследството на отец Неофит 

Рилски - изкуствоведски, богословски и филологически 

аспекти”, Богословския факултет към СУ „Св. Климент 

Охридски” 

2011 „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и 

философията”, международна научна конференция на 

ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски” 

2009 Единадесета национална научна конференция за студенти и 

докторанти “Словото – планета на духа”, ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Пловдив. 

2009  „Преходи и граници” - Сто двадесет и една години 

Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент 

Охридски” 

2009 „Професии и професионалисти” – Епископ -Константинови 

четения – 2009, Шуменски университет “Епископ 

Константин Преславски”. 

2009 Национална научна конференция „175 години от 

рождението на Любен Каравелов”, БАН, 30-31 октомври 

2009г. 

2008     Теоретична конференция на тема “Въображение и 

въображаеми светове”, Философски факултет, Гьолечица. 

2008 Научна конференция “Локални светове, глобални 

предизвикателства”, СУ „Св. Климент Охридски”, 

Факултет по славянски филологии, София.  

2008  Десета национална научна конференция за студенти и 

докторанти „Текстове и прочити – приключението 

продължава”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. 

2008  Конференция “Теменугите - Дора Габе и другите” По 

случай 120 години от рождението на Дора Габе, Добрич. 

2007 Девета национална научна конференция за студенти и 

докторанти „Карнавалът на думите”, ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Пловдив 

2007    Научна конференция „Диалогът между културите”,  

СУ „Св. Климент Охридски”, ФСлФ 

2007    Колегиум по възрожденска литература 

“Словесността и представите за миналото. 

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


150 години от излизането на поемата “Горски пътник” на 

Георги С. Раковски”, БАН, Институт за литература. 

2007    “Не съм от тях”. Канонът на различието”, 

конференция в чест на 70-годишнината на проф. д-р 

Никола Георгиев и 60 години Катедра по Теория на 

литературата, СУ “Св. Климент Охридски”, 

Катедра по Теория на литературата, ФСлФ, София. 

 

 

 

Международни форуми и семинари: 

 

 

2014 „Моделна теория и науки за човека“, Работилница по 

литературна теория на моделите, по идея на Дарин Тенев, 

Роберт Матиас Ердбеер, Иван Попов. 

2014  Участие в изследователска лятна школа „Синапсис” към 

департамента „Теория и история на литературата”, която се 

провежда за четиринадесети пореден път в Болонския 

университет в рамките на периода: 01. 09. 2009г.до 08. 09. 

2014г. 

2013 „Форма и модел в литературната теория“, Работилница по 

литературна теория на моделите, 4-4 октомври 2013, по 

идея на Дарин Тенев, Роберт Матиас Ердбеер, Иван Попов. 

2013 Международен форум на Институт за критически социални 

изследвания, Софийския литературен семинар и Центъра за 

философия към Токийския университет, София, 31.10 - 

01.11. 2013 

2009  Участие в изследователска лятна школа „Синапсис” към 

департамента „Теория и история на литературата”, която се 

провежда за десети пореден път в Болонския университет в 

рамките на периода: 06. 09. 2009г.до 13. 09. 2009г. 

 

 

 

Участие в научни семинари: 

 

 

2014 Четенето в епохата на медии, компютри и интернет II: 15 

години по-късно, кръгла маса на Софийски 

литературоведски семинар, посветена на книгата на 

Александър Кьосев „Караниците около четенето“, 13. 03. 

2014. 



2014 Сложност и ред. Разговор върху книгите на Владимир 

Сабоурин „Сложност и ред. Изследвания върху ранната 

модерност“ и „Свещенотрезвото. Мистика и Модерност“, 8 

май 2014 г., 19.00 часа Нова конферентна зала СУ. 

 

2012 „Трансмодалност и сингуларност“, кръгла маса на 

Софийски литературоведски семинар, посветена на книгата 

на Радосвет Коларов „Повторение и сътворение“, 12. 01. 

2012. 


