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Образование, научни степени и званияа
• Висше образование – „Българска филология” – СУ „Св. Климент Охридски” – 1981 г.
• 1982 – 1983 специализация в Катедрата по съвременна българска литература на СУ „Св.
Кл. Охридска” – защитена научна разработка на тема „Тенденции в съвременната
българска поезия на 60-те години на ХХ в.”
• От 1983 г. редовен аспирант в Института за литература към БАН.
• През 1987 г. защитена докторска дисертация на тема „Вестник „Развигор“ в контекста
на литературния
периодичен печат през 20-те години на Х Х в.”
• От 1988 г. научен сътрудник в секция „Нова и съвременна българска литература” в
Института за литература.
• Стипендиант на Централно-Европейския университет в Прага (1996 – 1997 г.).
• Лектор по Нова и съвременна българска литература пред семинар на Американската
научна фондация IREX (1993 – 1999 г.).
• От 2001 г. старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) в същия Институт.

Ръководител на научни проект:
• „Виртуална библиотека „Иван Шишманов“. Българската литература в превод“,
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2012 – 1014).
• „Българска литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и литературни
контексти“, финансиран по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни
изкуства“ в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (2015 – 2017).
• Координатор от Института за литература на проект „Наследство БГ“, център за върхови
постижения, бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ (2018 – 2021).
• „Литературата – познание и творчество“. По програма „Въвеждане на съвременни
методи в образованието и работата с младите хора“ (2016 – 2018)
• „Образование в литературния музей“. По програма „Наука с образование“ към МОН
(2019 – 2020)

Участие в научни проекти:

• „Актуални прочити на Новата и съвременната българска
литература“ (212-2016).
• „Енциклопедичен речник на Новата и съвреманната българска литература“ (2012 2016).
• „Българският модернизъм – мирогледни и естетически позиции, полемики и
равносметки“ (2012 – 2016).
• „Литература и география“ (2013 – 2015).
• „Българската литература създадена от жени. История, статус, тенденции“ (2012 – 2016).
• „Европейски ценности в творчеството на български и македонски автори“ (2013 –
2016).
• „Българският ХХ век в изкуствата и културата“ (2014 – 2016), финансиран от Фонд
„Научни изследвания“.
• „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ-ХХІ век) (2016 – 2019), финансиран
от Фонд „Научни изследвания“.
• „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси,
документи и артефакти (дигитален речник)“ (2018 – 2021).
• „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд
„Научни изследвания“. (2018 – 2021).

Заемани длъжности
• От 2003 завеждащ Секция „Нова и съвременна българска литература
• От 2001 до 2012 г. Научен секретар на Института за литература.
• От 2012 до 2020 г. Директор на Института за литература.
• Член на Общото събрание на БАН от 2012 г.
• От 2020 г. заместник-председател на Общото събрание на БАН.

Участие в научни съвети и експертни комисии
• Член на Научния съвет на Института за литератур към БАН от 2003 г.
• Член на комисията по хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания” – 2003
– 2010 г.; 2012 г.
• Член на комисията за избор на лектори по български език и литература към МОН – 2007
– 2012 г.

Редактор и съставител на научни издания
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• „Боян Пенев. Нови изследвания“. ИЦ “Боян Пенев “, София, 2003, 250 с.
• „Модерният наратив. Интертекстуални пресичания“. (Проблеми на българската
литература през XX в.). Сборник в чест на проф. Елка Константинова. Век 21- прес,
София, 2006, 493 с.
• „Старопланински легенди'’ и българската национална идентичност“. ИЦ „Боян Пенев”,
София, 2008, 215 с.
• „Периодика и литература“. Т. 2. Изд. БАН, София, 1992, 619 с.
• „Периодика и литература“ . Т. 3. АИ "Проф. Марин Дринов”, София 1994, 777 с.
• „Периодика и литература“ . Т. 4. АИ "Проф. Марин Дринов”, София, 1995. 642 с.
• „Периодика и литература“ . Т. 5. АИ ”Проф. Марин Дринов”, София, 1999, 507 с.
• „Пространствата на словото“. Сборник в чест на проф. Светлозар Игов. Т. 1; Т. 2 ИЦ
„Боян Пенев“, София, 2012, 960 с.
• „Яна Язова. Сборник с научни изследвания“. ИЦ „Боян Пенев“, София, 2013, 256, с.
• „Модернизъм в българската и македонската литература. Сходства и различия“. Век 21прес, София, Скопие, 2015, с. 320. • „Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен
сборник с доклади и слова“ – 2012-2017. София – Поморие, 2018, ИЦ „Боян Пенев“, 198
с.
• „Памет за Яворов в Анхиало / Поморие. Юбилеен сборник с доклади и слова“ – 20122017. София – Поморие, 2018, ИЦ „Боян Пенев“, 198 с.
• „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ – ХХІ век)“, ИЦ „Боян Пенев“, 2019,
326 с.
• „Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата“.
ИЦ „Боян Пенев“, София, 2019, с.
• „Българската литературна критика – позиции и контексти“. Ч. І, ИЦ „Боян Пенев“,
София, 2019, 367 с.
• „Българският ХХ век в изкуствата и културата“. Институт за изследване на изкуствата,
София, 2019, 647 с.

Публикации
Книги

• Българските литературни полемики. От началото на XX в. до 70-те години на века,
София: Изд. „Карина - Мариана Тодорова“, 2001, 223 с.
• Български поетически авангард. Антология. Съставителство, предговор, аналитични
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София: ИЦ „Боян Пенев“, 2018, 551 с.
• Списание „Златорог“ и неговият редактор Владимир Василев. В съавторство с Михаил
Неделчев. София: НБУ, 2020, 118 с.

Статии
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