Име: Миряна Александрова Янакиева
Адрес: ул. „Цар Иван Асен II“
София 1504
България
мобилен телефон: 00359 876 002 793
Email : mjnak@abv.bg
yanakieva777@gmail.com
Дата и място на раждане: 07/06/1961, Sofia, Bulgaria
Основни изследователски области: анализ и интерпретация на литературното
произведение, интертекстуалност, литература и етика, литература и познание,
литература и музика, литература и живопис, проблемът за истината в
литературата и философията.
Образование:
• 2007 г. - доктор по литературна теория. Заглавие на дисертацията:
„Концептуални и терминологични проблеми на литературната теория през 20 век.
Семантични и реторични функции на понятието écriture“. Номер на дипломата:
31360
• 1985 г. - магистър по българска филология. Номер на дипломата: 102371
Втора специалност: Френски (език и литература)
• 1980 г. - Френски лицей в София „Алфонс де Ламартин“
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Професионално развитие:
• От 2018 - лектор по български език, литература и цивилизация в
Университета в Страсбург, Франция.
• От 2008 - доцент по теория на литературата в Института за литература на
БАН. Номер на дипломата: 25290
• 2005-2008 - научен сътрудник в Института за литература на БАН.

• 2000-2011 г. - учител по български език (език и литература) в Лицей „Виктор
Юго“, София.
• От 1996 г. - хоноруван преподавател в катедрата по славянска филология на
Софийския университет „Свети Климент Охридски“.
• 1985-2000 г. - учител по български език (език и литература) във Френски
лицей „Алфонс дьо Ламартин“, София.
Административни позиции:
2009-2018 – завеждащ секция „Теория на литературата“ в Института за
литература при БАН
2013-2018 – член на Научния съвет на Института за литертура
2017-2018 – Председател на Научния съвет на Института за литертура
Участие в международни научни организации:
Член на международната научна мрежа "Европейски култури – европейски
идентичност". https://www.cultures-europeennes.uni-bonn.de/
Участие в международни научни конференции (през последните 5
години):
• 17-18 октомври 2019 г., Париж Сорбона - Офенбах в текста. Заглавие на
доклада: „Офенбах в България“.
• 11-13 април 2018 г., Тулуза - Революционното събитие и неговите
емблематични фигури в европейската литература. Заглавие на доклада:
„Революция и цензура: един литературен скандал от 50-те години в
България“.
• 22-24 февруари 2018 г., Флоренция - Музикални фигури на писателя.
Заглавие на доклада: „Оперното либрето: опростяване или разширяване на
литературния източник?“
• 30 май - 2 юни 2016 г., Варшава - Европа и нейните интелектуалци.
Заглавие на доклада: „Европейската идентичност в пет аксиоми“.
• декември 2015 г., Бон - конгрес на международната мрежа „Европейски
култури - европейска идентичност“. Заглавие на доклада: „Поглед отвън

към френския литературен канон. Преподаването на френска литература в
България ”.
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