АВТОБИОГРАФИЯ
Персонални данни:
Име: Анисава Любенова Милтенова
Дата и място на раждане: 11. 08. 1950 г., София, България
Служебен адрес: Институт за литература при БАН, София 1113, ул. “Шипченски
проход”, 52, бл. 17, тел. 797-39-96
Адрес: София 1000, ул. “6 септември” 26, вх. Б, ет. II, ап. 5
Тел.: 981-38-84; 0886617889
E-mail: amiltenova@gmail.com
Образование:
 средно образование, завършено в София (1969)
 висше образование (1974) – Софийски Университет “Св. Климент
Охридски”, факултет Славянски филологии, специалност:
Българска филология, втора специалност: Английска филология.
Специализации:
1981– Москва, Киев, Ленинград, СССР (3 месеца).
1984 – Солун, Гърция, Институт за балканистика (1 месец).
1986 – Виена, Австрия, Институт “Витгенщайн” (1 месец).
1994 –Университет в Питсбърг, щат Пенсилвания, САЩ (3 месеца), със
стипендия на IREX по проект.
2003 – Университет в Питсбърг, щат Пенсилвания, САЩ (3 месеца), със
стипендия на Фулбрайт.
2012 – Хилендарски научен център, Университет на Охайо, Кълъмбъс (2
месеца)
Научни степени и звания:
1974–1975: филолог-специалист, Институт за български език при БАН,
Секция за история на българския език.
1976–1983: филолог-специалист, Институт за литература при БАН,
Секция за старобългарска и възрожденска литература.
1983: защита на докторска дисертация на тема: “Към характеристиката
на българската литература ХV–ХVII в. Сборници със смесено съдържание”.
1984–1991: научен сътрудник II–I ст., Институт за литература при БАН,
Секция за старобългарска литература.
От 1992: старши научен сътрудник II ст., Институт за литература при
БАН, Секция за старобългарска литература (от 2010 г. – доцент)
2005: доктор на филологическите науки с дисертация на тема:
“Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература”
2012: професор, Институт за литература, БАН
От 1999 до сега: ръководител на Направление за старобългарска литература,
Институт за литература при БАН.
Преподавателска дейност:
1979–1980: хоноруван асистент, Софийски университет
1984–1985: хоноруван преподавател, ВПИ – Шумен
1994–1995: хоноруван доцент, ВПИ – Шумен
1996–1997: хоноруван доцент, Пловдивски университет
1997–1998: хоноруван доцент, Пловдивски университет, филиал Смолян
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1992–2001: хоноруван доцент, Софийски университет
2000–2011: хоноруван доцент в Нов български университет
Области на научно-изследователска дейност:
– История и теория на българската средновековна литература и
книжнина (типология и структура на средновековните ръкописни сборници;
трансформации на жанровете и жанровите форми във византийско-славянската
общност; структура на средновековния текст; апокрифна и “низова” литература;
историко-апокалиптична литература; паренетична литература и др.).
– Компютърна обработка и анализ на средновековните славянски
ръкописи; проблеми при изграждане на бази данни, съставени въз основа на
средновековни ръкописи; Репертоар на старобългарската литература и
книжнина с компютърни средства.
Ръководство на международни и национални научни проекти:
1994–1995: координатор на проекта: “Компютърна обработка и анализ на
средновековни славянски ръкописи” (международен проект, финансиран от
IREX Washington, съвместно с проф. Д. Бирнбаум, Университет в Питсбърг,
Пенсилвания, САЩ).
1996–1998: координатор на програмен колектив за описание на ръкописи
и старопечатни книги в електронна форма (международен проект, финансиран
от CEU, Будапеща, Унгария, съвместно с проф. Р. Клеминсон).
От 1996 до сега: ръководител на програмен колектив за изработване на
Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни
средства (национален проект, финансиран с конкурс от фонд “Научни
изследвания от 1998 г.), планова задача на Института за литература при БАН):
http://repertorium.obdurodon.org/
1999-2008: ръководител на програмен колектив на изработване на
енциклопедичен справочник и компютърна база данни на тема: “Чуждестранна
българистика през ХХ век” (финансиран след конкурс от UNESCO).
Спарвочникът е публикуван през 2008 г.
2004-2008: Ръководител на национален проект Metadata and Electronic
Catalogues (terminology in paleoslavistics today with computer tools), финансиран
след конкурс от ФНИ: http://moodle.ilit.bas.bg/
2007-2008: Ръководител на международен проект “SLOVO: Towards a
Digital Library of South Slavic Manuscripts (Bulgaria, Serbia, Slovenia, Macedonia,
Austria), финансиран след конкурс от ASO по 7 рамкова програма: http://slovoaso.cl.bas.bg/ .
2010–2012: Ръководител на проект “Супрасълски сборник,
старобългарски паметник от Х век: електронен корпус, научна конференция и
изложба”, финансиран след конкурс от UNESCO http://csup.ilit.bas.bg/ .
Електронен корпус: http://suprasliensis.obdurodon.org/
2010–2012: Член на борда на проект COST Action ISO704 Interedition:
http://www.interedition.eu/
2014–2017: ръководител на двустранен проект “Богомилското движение
и богомилската книжнина”
2014-2017: ръководител на проект “SCRIPTA BULGARICA: дигитална
библиотека за старобългарска книжнина”, финансиран от ФНИ (договор №
ДФНИ-КО2/5 от 12.12.2014).
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2018-2020: ръководител на проект “Южните и източните славяни:
многообразие и взаимодействие на писмените култури ХІ-ХХ век” (SESDiva) по
ERA NET RUS Plus, договор № ДО 02/2 от 12.06.2018 г. Срок удължен до 12
септември 2020.
Ръководство и участие в научни и обществени организации:
1998–2003: Председател на комисия “Компютърна обработка на
славянски ръкописи и старопечатни книги” към Международния комитет на
славистите.
2003– Член на комисия “Компютърна обработка на славянски ръкописи
и старопечатни книги” към Международния комитет на славистите.
1995–2012: Председател на Съвета за чуждестранна българистика при
УС на БАН.
2014– Член на Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН.
2014– Член на Съвета “Паметта на света” ЮНЕСКО.
2018– Председател на ВНЕК ФНИ
2019– Член на борда на международна конференция El’Manuscript
Награди: Голяма награда “Питагор” за най-добър научен колектив 2009 г. за
проекта Репертоар на старобългарската литература и книжнина с
компютърни средства.
Индекс Хирш 2019 h-index 7
01.11.2019 г.
София
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