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Екатерина Димитрова Тодорова
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Работа
Дати15 април 2020 г. – досега
ПозицияАсистент
ИнституцияСекция Стара българска литература, Институт за литература към Българската академия на
науките

Образование и обучение
ДатиМарт 2012 – февруари 2019
Наименование на придобитата
квалификация Общообразователна и научна степен „доктор“
Име и вид на обучаващата или Център за славяно-византийски проучвания „Проф. И. Дуйчев“
образователната организация СУ „Св. Кл. Охридски“
Дати Януари 2011
Наименование на придобитата Интегрирани маркетингови комуникации
квалификация
Име и вид на обучаващата или M3 College
образователната организация
Дати 1996-2001
Наименование на придобитата Преводач – магистърска степен, руска филология
квалификация
Име и вид на обучаващата или Софийски университет “Св.Климент Охридски”
образователната организация
Дати 1998-2000
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Наименование на придобитата Координатор на проекти
квалификация
Име и вид на обучаващата или Център за образователни услуги
образователната организация Софийски университет “Св.Климент Охридски”
Дати 1996-1995
Наименование на придобитата Кореспондент в печата
квалификация
Име и вид на обучаващата или Колеж по журналистика
образователната организация Факултет по журналистика и масови комуникации
Софийски университет “Св.Климент Охридски”

Участия в конференции, кръгли
маси, симпозиуми
29 октомври – 3 ноември 2019,
Санкт-Петербург, Русия

Първи международен петербургски исторически форум
Санкт-Петербургски държавен университет

26 – 28 август 2019р Варшава,
Полша

Годишна конференция на Европейската асоциация по библейски изследвания (EABS)

9 – 10 ноември 2017, гр. Пловдив

Кръгла маса „Православие – традиция и съвременност”
Катедра по Теология, ПУ „Паисий Хилендарски”

17 – 20 ноември 2016 г., гр. София

Втори международен форум за студенти и докторанти
СУ ”Св. Кл. Охридски”

2 – 4 октомври 2015 г., гр. Самоков

Международен симпозиум „Девети Цар-Шишманови дни: Вяра и култ”
Община Самоков, Асоциация за антропология, фолклористика и медиевистика „Онгъл”

15 ноември 2014, гр. София

15-ти Климентови четения за млади изследователи, Международен филологически форум за
студенти и докторанти
СУ ”Св. Кл. Охридски”

10-12 октомври 2014, гр. Самоков

Осми Цар-Шишманови дни в Самоков, Международен симпозиум „Образ-Мит-Текст”
Община Самоков, Градски исторически музей – Самоков, СУ „Св. Климент Охридски”, Съвет за
чуждестранна българистика – БАН, Асоциация за антропология, фолклористика и медиевистика
„Онгъл”

4-6 октомври 2013, гр. Самоков

Седми Цар-Шишманови дни в Самоков, Международен симпозиум „Етнология на името”
Община Самоков, Градски исторически музей – Самоков, СУ „Св. Климент Охридски”, Съвет за
чуждестранна българистика – БАН, Асоциация за антропология, фолклористика и медиевистика
„Онгъл”

14-16 юни 2012, гр. София

Международна научна конференция „Светци и свети места на Балканите”
СУ „Св. Кл. Охридски”, Ин-т за литература към БАН

7-9 октомври 2011, гр. Самоков

Пети Цар-Шишмановидни дни, Международен научен симпозиум „Етнология на общуването“
ООбщина Самоков, Градски исторически музей – Самоков, СУ „Св. Климент Охридски”, Съвет за
чуждестранна българистика – БАН, Асоциация за антропология, фолклористика и медиевистика
„Онгъл”
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26-27 ноември 2009, гр.София

Територии на сравнителното литературознание
СУ „Св. Климент Охридски”

2-5 октомври 2008, гр. Самоков

Втори Цар-Шишманови дни, Международен научен симпозиум „Епос-Език-Мит”,
Община Самоков, СУ „Св. Климент Охридски”, Съвет за чуждестранна българистика – БАН,
Асоциация за антропология, фолклористика и медиевистика „Онгъл”

8-10 юни 2007, гр. Русе

Десети пролетни четения
Регионален исторически музей Русе и Асоциация “Онгъл”

27-28 октомври 2006, гр. София

Конференция “Християнска агиология и народни вярвания”
Институт за литература, БАН

5-8 октомври 2006, гр. Самоков

Юбилеен научен симпозиум “Етнология на пространството”
Асоциация за антропология, фолклористика и медиевистика „Онгъл”

1-2 октомври 2005, гр. Самоков

13-ти есенни четения на Асоциация “Онгъл”

15-23 септември 2004, гр. Созопол

10-та ранноесенна школа “Култура и текст”
Нов български университет

2-4 септември 2004, с. Жеравна

Международна конференция “Малък Свети Атон”
СУ “Св.Климент Охридски”

3-5 юни 2002, гр. София

4 декември 2001, гр. София

Международен симпозиум на Международната асоциация на преподавателите по руски език и
литература (МАПРЯЛ)
“Климентови четения”
СУ “Св.Климент Охридски”

Публикации
2018 г.

„Мъчение на св. Панталеймон в южнославянската традиция (Предварителни бележки)”/
„Православие – традиция и съвременност”, т. ІV, „Студио 18”, Пловдив 2018, с. 115 - 131

2017 г.

„Лекарствен свитък лекарственик от сбирката на Центъра на Славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев” Cod. Suppl. D. Tril.1 от 1838 г.” , ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” , С., 2017 г.
(съавтор)
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2016 г.

„Мария или Марин? Превъплъщения и лечение в Житие на Евгений и дъщеря му Мария от ХІV в.
” / Сб. Образ. Мит. Текст. Год. на Асоциация „Онгъл”, т.14, ИК „РОД”, С., 2016 г., с.315 – 324

2014 г.

„Светци-лечители и психическите болести през Средновековието (Предварителни бележки)”.
„Littera et Lingua: Елекронно списание за хуманитаристика”. Интернет източник:
http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2014/11/4/todorovae

2013 г.

„Поклонът като семиотично невербално поведение в „Житието на Теодосий Печорски” / сб.
„Етнология на общуването”, Пети Цар-Шишманови дни в Самоков, 2011 г., Год. на Асоциация
„Онгъл”, т.12, год. VІІІ, София, 2013 г., с. 158-167

2011 г.

„Кореспонденцията между протопоп Авакум и болярката Морозова – създаване на езикова
митология” / сб. Епос-Език-Мит, С., 2011 г., с. 174-185

2009 г.

„За личния живот на княза и светеца Владимир І Святославович и за сексуалните нрави, описани в
„Повесть временных лет” („Повест за изминалите години”) / сб. Българската Vita Sexualis, ИК „Род”,
2009 г., с. 49-56

2008 г.

„За думите и жестовете на една светица („Повесть о Петре и Февронии Муромских”)” /Християнска
агиология и народни вярвания: Сб. в чест на ст.н.с. Елена Коцева, ред. кол. Анисава Милтенова,
Елена Томова, Радослава Станкова, Из-во „Изток-Запад”, С., 2008 г., с.224-233

2008 г.

„Странство и про-странство в „Хождение игумена Даниила” / сб. „Етнология на пространството”,
ч.1, Годишник на Асоциация „Онгъл”, т.5, год.V, 2007, ИК „Род”, С., 2008 г., с.319-328

2007 г.

„Черное солнце Древней Руси” / Река времен: Сб. статей памяти проф. Людмилы Боевой (19342001), сост. А. Вачева, И. Чекова, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2007 г., с.117-123

2007 г.

„Граф Дракула: Жесток и мъдър” (“Сказание о Дракуле-воеводе”, ХV в.) / сб. „Етнология и
демонология”, съст. Н. Ненов – гл. ред., Р. Малчев, К. Рангочев, ИИК “Род”, С., 2007 г., с. 106-114

2003 г.

„Сложение Архетипа Девы Премудрости в древнерусской литературе” / Адам & Ева: Альманах
гендерной истории, №5, РАН, Ин-т всеобщей истории, гл. ред. Л. Р.Репина, М., 2003 г., с.33-55;
Quod Scripsi, Scripsi: Стъпки от началото: сб., УИ “Св.Кл.Охридски”, С., 2003 г., с.424-433,

2003 г.

„Житие Феодосия Печерского в свете психоанализа” / „Проблемы, имена и школы в русском
литературоведении ХХв.”, Факел, С., 2003 г., с.64-68

2001 г.

„Корнукопия/Утопия или В името на Розата (Геополитика и културология-два модела на
поведение)”, Военен журнал, №6, 2001 г., София, с. 138-143

Презентации
3 декември 2015 г.

Презентация „Светци-лечители в Странджа” като част от проекта „Съвременни методи за
проучване, систематизиране и презентиране на културноисторическото наследство на Балканите
(На базата на архивите на проф. Асен Василиев и проф. Атанас Шаренков в ЦСВП „Иван Дуйчев”)”

16 ноември 2015 г.

Презентация на проекта и сайта „Популяризиране на изображения на светци-лечители” в рамките
на Семинара за хуманитаристи в СУ „Св. Кл. Охридски”, 149 ауд.

Преподавателска дейност
16 юни 2004 г.

гостуващ лектор в СУ “Св.Климент Охридски”
лекция на магистри по специалност „Руска филология”

30 април 2004 г.

гостуващ лектор в Юго-западен университет “Неофит Рилски”, гр.Благоевград
лекция на бакалаври от ІІ и ІІІ курс по специалност „Културология”

Cтр 4/5 - Europass aвтобиография
Фамилно, лично и бащино име

За повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská unie, 2002-2010 24082010

Коректорска и редакторска
дейност
2011 и 2008 г.

коректор
Каталог „Национални награди Алианц България за живопис, скулптура и графика” (на бълг./англ.),
С., 2008, 2011 г.

2005 г.

редактор и коректор
“Застъпничество: Другата власт: Наръчник”, Институт за регионални и международни
изследвания, С., 2006 г.

2003 г.

коректор
“Трипартизъм: Развитие, утвърдени европейски модели, българска практика”, кн.1 от поредицата
“Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Асоциация
“Прозрачност без граници” С., 2003 г.

2002 г.

коректор
“Укрепване на общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на
вземане на решения”, Институт за регионални и международни изследвания, С., 2002 г.

Други
2019 г.

Член на Европейската асоциация по библейски изследвания (EABS)

16/17 ноември 2015 г.

Участие в предаването „Нощен хоризонт” на БНР на тема „Светци-лечители, изображения,
текстове, народни култове”

Проекти
2015 г.

септември –ноември 2013

„Съвременни методи за проучване, систематизиране и презентиране на културноисторическото
наследство на Балканите (На базата на архивите на проф. Асен Василев и проф. Атанас
Шаренков в ЦСВП „Иван Дуйчев”)”
Координатор на проект
„Популяризиране на изображения на светци-лечители”,
хуманитаристика към СУ „Св. Кл. Охридски”

декември 2004-август 2005

Университетски

комплекс

Координатор на проект
“Youth Tourist Exchange. Business Initiatives for Community Development in South Eastern Bulgaria
(towns Loznitza, Zavet and Isperih)” MATRA/KAP Programme, Посолство на Кралство Холандия,
София

Лични умения и компетенции
Чужд (и) език (езици)

Английски език, испански език, руски език

Социални умения и компетенции Комуникативна, отговорна и диалогична личност, отлични умения в екипна работа, добри
ораторски умения
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