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● ХАБИЛИТАЦИЯ
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ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС
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ПУБЛИКАЦИИ
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КНИГИ
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следи в Латинска Америка (идея, съставителство и научна редакция). София: ИЦ
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към направлението на българския постмодернизъм.
Автор съм на още 12 книги с поезия (9), белетристика (2), пиеси (1).
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● 2013. “Дъбът на Пенчо” – награда, присъждана от проф. Светлозар Игов (за кн.
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● 2010. Втора награда за хайку поезия

● 2003. Номинация за национална награда “Хр. Г. Данов” – Пловдив, категория
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Сходства и различия” (ISВN 978-619-90248-6-7). София/Скопje: Век 21-прес, 2015,
с. 299–313.
● „Една дума” – коя е тя, или за същността на философското във
философската поезия на Яворов. – сб. „Българско и модерно 2: Експериментални
прочити” (ISВN 978-954-8712-98-9). София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 60–67.
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„„Тихата лирика” в българската литература” (ISSN 978-954-533-147-3). София – В.
Търново: Кралица Маб, 2015, с. 117–148.
● Поезията на 1980-те: „дълбока” образност и „ново символно изкуство”. –
Литературен вестник (ISSN 1310-9561), № 5, 4–10.02.2015, с. 16.
● Светослав Минков и неговите Америки. – сб. „Америките ни 1: Южна
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● Южноамерикански приключения 1: Приключение и наука. Петър Бобев,
Ангел Сарафов. – сб. „Америките ни 1: Южна Америка и българската литература,
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● За философската поезия. – Но поезия (ISSN 1314-8656), № 5, 2015, с. 13––33.
● Българският постмодернизъм между б и п. – Култура (ISSN 0861-1408), № 29
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● Колективният спомен – жанрови отражения. Петър Бобев. – Библиотека
(ISSN 0861-847Х), № 3-4, 2014, с. 29–39.
● Фигурите на Детето и Поета в поезията на Борис Христов. – Сб. “Борис
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писменехь, 2013, с. 69–83.
● Фрйдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на Бащата. – Философски
алтернативи (ISSN 0861-7899), № 6, 2012, с. 117–132; № 1, 2013, с. 78–90.
● Етнопостмодернизъм. – Литературен вестник (ISSN 1310-9561), № 40, 5–
11.12.2012, с. 6, 7.
● И ако можеш – истината само. – Сб. “Иван Цанев в българската литература и
култура” (ISBN 978-954-533-120-6). Департамент “Нова българистика” на НБУ,
София: Кралица Маб, 2012, с. 143–163.
● “Бай Ганю” – роман. Археология на жанра. – сб. “Пространствата на словото.
Сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов” (ISBN 978-954-8712-77-4). Т. 1.
София: ИЦ “Боян Пенев”, 2012, с. 147–162.
● Ритъм и изказ. Езикът-„Безсъници” в сюжета на българския модернизъм. –
сб. „Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая
Кунчева” (ISBN 978-954-8238-40-3). Пловдив: Контекст, 2012, с. 143–161.
● Ана Карима – бай Ганю в рокля или Венера в кожи. – ЮЗУ „Неофит Рилски”:
Годишник на филологическия факултет (ISSN 1312-0493). Том 9/10, 2011-12,
Благоевград, 2012, с. 13–26.
● Болгарская литература. Симптомы одного нового статус-кво. – Глава от
колект. моногр. “Новейшая зарубежная литература” (ISВN 978-601-294-057-2).
Алматы: Жибек жолы, 2011, с. 153–171.
● Физиология на символистичния език; Език и Аз, език и лудост. – Сб.
„Критическото наследство на българския модернизъм. (Как го четем сега)” (ISBN
978-954-8712-72-9). София: ИЦ “Боян Пенев”, 2011, с. 169–194.
● 1910, “Подир сенките на облаците” – конструиране на модерния лирически
герой. – Сб. „1910” (ISBN 978-954-28-0919-7), НБУ, София: Сиела, 2011, с. 282–
294.

