АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име

ИЛЧЕВА, РАДОСЛАВА, ВЕЛЧЕВА

Адрес
Телефон

Студентски град, блок 58, вх. Б, ап. 217, София, 1700,
България
+359887393900

Факс

-

E-mail

rilcheva@abv.bg

Националност

Българка

Дата на раждане

14, януари, 1961 г.

ТРУДОВ СТАЖ
• от 2002 г. • Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• 1998 – 2002 г.
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• 1994 – 1998 г.
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност

Институт за литература – БАН. 1113 София, бул. «Шипченски
проход», № 52, бл. 17, етаж 7.
Научно-изследователска дейност
Доцент (старши научен сътрудник II ст.) в секция «Руска
литература», по-късно присъединена към направление
«Сравнително литературознание»
Руска литература XVIII-XIX в. Поетика. Литературна история.
Литературни митове. Културология. Българо-руски литературни
взаимоотношения. Литературна антропонимика. Руска
емиграция в България.
Институт за литература – БАН. 1113 София, бул. «Шипченски
проход», № 52, бл. 17, етаж 7.
Научно-изследователска дейност
Главен асистент (научен сътрудник I ст.) в секция «Руска
литература»
Руска литература XVIII-XIX в. Поетика. Литературна история.
Литературни митове. Културология. Българо-руски литературни
взаимоотношения.
Институт за литература – БАН. 1113 София, бул. «Шипченски
проход», № 52, бл. 17, етаж 7.
Научно-изследователска дейност
Асистент (научен сътрудник II ст.) в секция «Руска литература»

• Основни дейности и
отговорности
• 1991 – 1994 г.
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• 1987 г.
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Руска литература XVIII-XIX в. Поетика. Литературна история.
Литературни митове. Българо-руски литературни
взаимоотношения.
Институт за литература – БАН. 1113 София, бул. «Шипченски
проход», № 52, бл. 17, етаж 7.
Научно-изследователска дейност
Филолог-специалист в секция «Руска литература»
Руска литература XI-XIX в. Поетика. Литературна история.
Българо-руски литературни взаимоотношения.
Институт за защита на растенията – ССА, г. Костинброд
Езиково-приложна
Преводач в Бюро за научно-техническа информация
Преводи от български на руски и от руски на български на
научни текстове. Обработка на научно-техническа информация
на руски език

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

•април - юни 1997
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

Санкт-Петербургски държавен университет, Катедра по руска
литература, Санкт Петербург, Русия.
Руска литература XI – XIX в. Литературни митове.
Културология.
Специализация

• май – юли 1990
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения

Институт за руска литература към РАН (ИРЛИ – Пушкинский
дом), Санкт Петербург, Русия
Руска литература XI – XIX в. Поетика. Литературна история.

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

Специализация

• 1987-1990
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

Институт за литература – БАН, секция «Руска литература»

Редовна докторантура (аспирантура)
Доктор по филология (кандидат на филологическите науки)

• 1980-1985
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

Кубански държавен университет, г. Краснодар, Русия,
филологически факултет
Редовна студентка по специалност «Руски език и литература»
Магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
МАЙЧИН ЕЗИК

Български

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

Руски
отлично
отлично
отлично

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

Френски
отлично
добро
Добро

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

Английски
основно
основно
Основно

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

Сърбо-хърватски
основно
основно
Основно

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за контакти в мултиетническа среда и интеркултурно
обкръжение. Работа по колективни научни проекти, вкл. и
международни.

Административен секретар на СНС по литературознание –
ВАК (2004 - 2010)
Опит в организиране и провеждане на научни форуми

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Категория В

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ

1998 – 1999 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности

Хоноруван преподавател
Стара руска литература. Руска класическа литература XIX в.

Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа
1999 – 2000 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа
1999 – 2001 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа
2000 – 2001 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа
2004 – 2013 г., 2015 –
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа
2004 – 2005 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар
Освободител” 15, София
Упражнения със студенти от I и II курс в специалности „Руска
филология” (редовно обучение) и „Българска филология”
(редовно обучение)
Хоноруван преподавател
Руски фолклор. Руска литература (XI – XVIII в.)
Смолянски филиал на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”
Лекции и упражнения със студенти от специалност „Български и
руски език” I и II курс редовно обучение и I курс задочно
обучение
Хоноруван преподавател
Руска литература (XIX и XX в.)
Нов български университет, София 1113, бул. „Шипченски
проход”.
Лекции и упражнения със студенти от специалност „Приложна
лингвистика. Славянски и западен език”, III курс редовно
обучение
Хоноруван преподавател
Руски фолклор. Стара руска литература XI – XVII в. Руска
литература XVIII в.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Лекции със студенти от специалностите „Руска филология”,
„Български и руски език”, „Руски и западен език”, I курс
редовно и задочно обучение
Хоноруван преподавател
Практически руски език
Нов български университет, София, ул. “Монтевидео” № 21
Лекции със студенти от различни нива и специалности (OOOK,
RUSB, OOKK, OOLE и др.)

Хоноруван преподавател
Руска литературна антропонимика. Руски литературни митове.
Стара руска литература

Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа

2008 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар
Освободител” 15, София
Руска литературна антропонимика. – лекции в Магистърска
програма в модула «Културна антропология», специалност
«Руско литературознание» във Факултета по славянски
филологии на СУ «Св. Климент Охридски» (2004 г.).
Руските литературни митове – проекции и ретроспекции. –
лекции в Магистърска програма в модула «Поетика на руската
литература», специалност «Руско литературознание» във
Факултета по славянски филологии на СУ «Св. Климент
Охридски» (2004 г.).
Стара руска литература – лекции в специалност «Руска
филология», I курс редовно обучение във Факултета по
славянски филологии на СУ. (2005 г. )

Хоноруван преподавател
Руска литература на XIX век.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар
Освободител” 15, София
Лекции в специалност «Библиотечно-информационни науки»,
II курс задочно обучение във Философския факултет на СУ

2020 г.
Заемана длъжност хоноруван преподавател
Основни дейности и
отговорности – Стара
руска литература
Име и адрес на
работодателя Софийски
университет „Св. Климент
Охридски”, бул. „Цар
Освободител” 15, София
Вид на дейността или
сферата на работа –
Лекции и упражнения в 1
курс Руска филология
редовно обучение.
2010 – 2013 г.
Заемана длъжност
Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя

Научен ръководител на дисертационен труд
Руска литература за деца от XIX век.
Институт за литература – БАН. 1113 София, бул. «Шипченски
проход», № 52, бл. 17, етаж 7.

