ПРИЛОЖЕНИЕ I

АВТОБИОГРАФИЯ
Позиция по проекта:

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

ПЕТРОВА-ХРИСТОВА, СТАНКА, ИВАНОВА
ул. „Мургавец”, № 9, гр. Пловдив, пощ. код 4006, България
0878 69 72 84

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

derspatz@abv.bg
българска
25. 01. 1974 г.

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от 1. 04. 2016)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати
• Име и адрес на работодателя

От 01. 04. 2016 г.
Институт за литература, БАН; бул. „Шипченски проход” № 52; бл. 17.
Научна работа
Главен асистент
Научна и изследователска работа в областта на средновековните славянски
литератури и изследване на връзките им с византийската литература.
От 21. 09. 2007 г. до 13. 04. 2009 г.
22 СОУ „Г. С. Раковски”; бул. „Витоша” № 134.
Образование
Учител
Обучение на ученици от 4 клас

От 12. 01. 2006 г. – до 03. 09. 2007 г.
Професионална гимназия по транспорт „Макгахан”, гр. София, кв. „Редута”, ул.
„Кадемлия” № 15.
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• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Образование
Учител по БЕЛ
Обучение на ученици от 9 до 11 клас.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати

01. 02. 2010 г. – 17. 04. 2015 г.

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Институт за литература, БАН

• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Образователна и научна степен доктор по Българска литература (стара българска
литература)
PhD

• Дати
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• Дати
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Стара българска литература, химнография.

2006 – 16. 09. 2008 г.
СУ „Св. Климент Охридски”
Българска филология
Магистър по българска филология – старобългаристиката в контекста на
византийската книжовност

1999 – 29. 09. 2004 г.
ПУ „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет
Български език и литература
Българска филология

15. 09. 1981 – 26. 06. 1992 г.
СОУ „Христо Смирненски”, гр. Гурково, обл. Старозагорска

Средно образование
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Фотограф. Добро владеене на Photoshop.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

Руски език
отлично
добро
добро

• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

Немски език
добро
добро
добро

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в мултикултурно обкръжение,
в ситуации, в които
комуникацията и екипната работа
са от съществено значение
(например в културата и спорта) и
др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

Търпимост към другите. Умения за работа в екип, придобити при работата по
колективни проекти на Института за литература, както и по време на работа в
различни културни и социални слоеве на обществото.

Умения за работа с компютър. Word. Excel. Photoshop.

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със
специфично оборудване, машини и
др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

Писане на художествени текстове. Арт фотограафия.

КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Да
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УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ
И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Научни проекти на Направлението по Стара българска литература. Ръководител на
проект за млади учени „Методика за описание и анализ на български химнографски
ръкописи с компютърни средства” Договор ДФНП – 17 – 79/28.07.2017 г. след
спечелен конкурс за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН – 2017.
Участие в проекта „Дигитални ресурси в палеославистиката: към изграждане на
мрежа за работа с извори” с ръководител проф. дфн. Анисава Милтенова. Изготвяне
на опис на състава на старобългарските минеи от XIII и XIV в. Зограф 54 (Драганов
миней); НБКМ 522; F.п.I.72 и Sinait. slav. 25.
Избрани публикации на главен асистент д-р Станка Петрова:
1. Studies of the Old Church Slavonic Menaion: The State of the Art and Some
Opportunities for Development Using Computational Tools. Scripta & e-Scripta, 19, "Boyan
Penev" Publishing Center, 2019.
2. Граници между библейски и литературен текст. Символни значения в Притчата за
блудния син. Sapere aude. Сборник в чест на проф. Искра Христова-Шомова, 2019,
ISBN:978-954-07-4890-0, 340-348
3. Искра Христова - Шомова. Драготин миней. Български ръкопис от началото на XII в.,
запазен като палимпсест в Драготония апостол (НБКМ 880). София: Университетско
издателство „ Св. Климент Охридски“, 2018. ISBN 978-954-07-4473-5. Рецензия.
Старобългарска литература, 59-60, Академично издателство "Боян Пенев", 2019, 289297
4. Канони за безплътните сили в славянските минеи. – В: Старобългарска литература,
52, 2015, 85-116.
5. Въпросът за авторството на канона Просвѣщьи древле оумы. – В. Црквене студиjе,
бр. 11, Ниш, 2014, 557-575. http://orthodox-studies.org/images/down/11.pdf
6. Chronological layers in translated texts: Observations on a sticherion of archangel
Michael. Scripta & e-Scripta, 16-17, Издателски център "Боян Пенев", 2017, ISSN:1312238X, 131-146
7. Малки песнопения с вероятен непреводен произход в службите за безплътните
сили. Филологически форум. Хуманитарно списание за млади изследователи., 2,
Издание на Факултета по славянски филолофгии, 2017, 16-25 https://philol-

forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-6/iv_01_stanka_petrova-min/
8. Formal Pecularities of the Two Old Bulgarian Kanons dedicated to St Methodius. Scripta
& e-Scripta, 10-11, "Boyan Penev" Publishing Center, 2012, 397-415.
9. Акростихът – израз на същността в периферията. Маргиналното в/на литературата,
Издателски център "Боян Пенев", 2011, ISBN:978-954-8712-76-7, 179-191
10. The Turtle's Dream. Sjani. Journal of Literary Theory and Comparative Literature, 13,
Institute of Literature Press, 2012, ISSN:1512-2514, 192-216.
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