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Доктор

Специализации

2012 – ИИОЗ – БАН, София, България
„Към историята на хуманитаристиката
от втората половина на ХХ век:
Българският принос за развитието на
структурализма и постструктурализма
(Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)”
2009-2010 – Париж, Франция
Университет Версай/ CNRS
(Национален център за научни
изследвания на Франция). Supervisor
prof. François Dosse
2009 – Университет Манчестър,
Великобритания Workshop,
“Contemporary History of Social Sciences
and Humanities”, презентация на тема:
„History of a Transdisciplinary method:
Structuralism in Humanities and Social
Science. Important Figures“ Supervisor
professor Kate Barker.
2001 – 2002 – Бари, Италия,
Университет Бари, Философски
факултет, специалност “Семиотика”
2000 – Лион, Франция, Университет
“Lumière Lyon 2”, специалност
Антропология
1999 – 2004 – София, НБУ (Нов
Български университет), докторска
програма по Семиотика
1997 – 1998 – Брюксел, Белгия, ULB
(Брюкселски Свободен университет),
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DEA (диплом за задълбочени
изследвания след покриване първа
година от обучение в докторска
програма) по Социална антропология
1996 – 1997 – Букурещ, Румъния, EDR
Регионално докторско училище за
Източна и Централна Европа към
EHESS (Висше училище за социални
науки, Париж)
Магистър

1996 – София, СУ “Св. Климент
Охридски“, Българска филология,
„Неомитотворчеството на Николай
Райнов в приказките му за деца”

Област на научни интереси:

Наукознание, Семиотика, Социална и
културна антропология, Лингвистика,
Литературознание, Психоанализ,
Митокритика

Практическа опитност
Научни позиции:

Асистент, ИИОЗ, 2012
Гл. асистент, ИИОЗ, 2013

Преподавателски опит:

„Мениджмънт на културата“,
упражнения, във ФНПП, СУ „Св.
Климент Охридски“, 2013 -2015
Български език за чужденци с контактни
езици френски, английски, руски и
италиански ДЕО, СУ „Св. Климент
Охридски“, 2013-2017

Експертна и консултантска дейност:

Изготвяне рецензии на дипломни
работи за степен „бакалавър“

Членство в неправителствени организации: Член на AISLF (Association
International des Sociologues en langue
française)
Член на СУБ
Академични дейности
Публикации:
Todorova, Petia (2016) Thinking in another reality, ISBN 978-3-639-64544-6, Saarbücken,
Editions universitaires européennes.
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Публикация в списание с ISI импакт-фактор и/или със SJR ранг
1. Todorova, Petia (2014) „Linguistic Elements as Generated and Reflected in the
Modern Fragmented World“, Filozofia 69, No 8, ISSN 0046-385 X, Institute of
Philosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 678-686.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=en/linguistic-elementsgenerated-and-reflected-modern-fragmented-world
(Papers published in Filozofia are indexed in Arts&Humanities Citation IndexR,
Research AlertR, Current ContentsR/Arts&Humanities, SCOPUS, EBSCO, Dietrich
Index Philosophicus, IBZ – International Bibliography of Periodical Literature on
Humanities and Social Sciences, IBZ - CD-ROM, IBZ - Online (www.gbv.de), IBR International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities
and Social Sciences, IBR - CD-ROM, IBR - Online (www.gbv.de), CEJSH (The Central
European Journal of Social Sciences and Humanities), Philosopher's Index.)
Публикация в чуждестранно или международно индексирано/реферирано
списание
1. Тодорова, П. (2015) „Миграциите като жизнени стратегии в постмодерния
свят“ сп. Психологически изследвания, кн. 2/ 2014, ISSN 1311-4700,
София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, с. 332-337.
(Списание „Психологически изследвания“ е включено в списъка на европейските
реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for
the Humanities) и във ВИНИТИ – РАН.
1. Тодорова, П. (2015) „Теории за интертекстуалността. Поява и развитие на
понятието „интертекстуалност” през 70 и 80 години на ХХ век“, сп. Език и
литература, кн. 3-4/2014, ISSN: 0324-1270, София, с.119-131.
http://www.ezik-i-literatura.eu/magazines/2014/3-4/14-Petia%20Todorova.pdf
http://www.ezik-i-literatura.eu/en/3-4_2014.html
(Списание „Език и литература“ е включено в списъка на европейските
реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for
the Humanities). Standing Committee for the Humanities (SCH) The European Science
Foundation (ESF).
2. Тодорова, П. (2014) „Понятието „интертекстуалност“ и неговото
литературнокритическо осмисляне“, сп. Език и литература, кн. 1-2, ISSN
0324-1270, с. 89-103. http://www.ezik-i-literatura.eu/en/1-2_2014.html
1. Тодорова, П. (2011) „Свободата като споделена уникалност в
психоаналитичната и литературоведска практика на Юлия Кръстева”, сп.
Психологически изследвания, кн. 2, ISSN 1311-4700, София, Акад. изд. „Проф.
Марин Дринов“, с. 27-34. http://www.journalofpsychology.org/bg/knijka-22011
2. Тодорова, П. (2012) „Въображаемото като отражение на полиморфната
субективност на съвременния човек в романовото творчество на Юлия
Кръстева”, сп. Психологически изследвания, ISSN 1311-4700, София, Акад. изд.
„Проф.
Марин
Дринов“,
кн.
2,
с.
121-126.
http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=156866
http://www.journalofpsychology.org/bg/knijka-2-2012
Публикация в тематичен сборник, издаден от международно издателство
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Тодорова, П. (2013) „The contemporary transdisciplinary approach as a
methodology to aid students of humanities and social sciences“, BCES Conference
Books, volume 11, Theme:Education in One World: Perspectives from different Nations,
Bureau for Educational Services, pp. 187-191. http://bcesconference.org/onewebmedia/BCES.Conference.Book.Vol.11.2013.text.pdf

Статия в индексирано/реферирано национално списание
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тодорова, П. (2015) „Синергетика на методологиите в социалните
изследвания на съвременния фрагментиран свят“, сп. Социологически
проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой 2015, Нехегемонистични
социологии: от контексти към практики, с. 266-273. http://www.spbg.eu/index.php/bg/2015-special
(http://www.aislf.org/spip.php?page=imprimer&id_article=2331)
Тодорова, П. (2014) „Интелектуалецът в изследванията в културната
политика“. Годишник на СУБ – Пловдив, Научни трудове на Съюза на
учените в България – Пловдив, 2013, ISSN 1311-9192, Серия В, Техника и
технологии, т. ХVI, Пловдив, с. 361-364.
Тодорова, П. (2014) „Културната политика във взаимодействие с
образованието: въздействието на културата и изкуствата върху
образователния процес“, Идеи в мениджмънта и политиките за култура
2007 – 2013 (сб. сътав. Иван Кабаков) Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, с. 308
– 311.
Тодорова, П. (2014) „Възможности и граници на структуралния подход
при анализ на наративни текстове. Понятието «поетика»“, Дни на науката 2013 Велико Търновски клон на СУБ, ISSN 1314-2283, Велико Търново, с.
24-36.
Тодорова, П. (2013) „Критическият подход на Кръстева върху
творчеството на Селин – между емпатичното общуване и аналитичната
дистанция“, Годишник на СУБ – Пловдив, Научни изследвания на Съюза на
учените в България, ISSN 1311-9192, Серия Б, Естествени и хуманитарни
науки, т. ХV, Пловдив, с. 128-131.
Тодорова, П. (2013) „Произход на понятието интертекстуалност“, ел. сп.
Многообразие в единството, Научно издание на Съюза на учените в
България, тема на броя: „Съвременни предизвикателства пред науката“
ISSN: 1314-0825, http://tksi.org/SUB/ http://tksi.org/SUB/Broj2012.htm
http://tksi.org/SUB/papers/3-1/3-3-13.pdf
Тодорова, П. (2013) „Интелектуалецът в изследванията в културната
политика“. Годишник на СУБ – Пловдив, Научни трудове на Съюза на
учените в България – Пловдив, 2013, ISSN 1311-9192, Серия В, Техника и
технологии, т. ХVI, Пловдив, с. 361-364.
Тодорова, П. (2012) „Ценностни „дефицити“ на демокрацията“ сп.
Балкани-21 ISBN 978-954-8765-13-8, тема на броя: Българските национални
ценности: Статика и динамика в евроинтеграционния процес, ИИОЗ –
БАН, София, с.142-148. http://www.balkans21.org/2013_9/balkans21-broi92013.pdf
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Доклад, публикуван в сборник трудове от международна конференция
1

2

Тодорова, П. (2015) „Методологична компетентност в научните
изследвания в културната политиката“, В: Философията в следпостмодерна
ситуация – приложения и перспективи, Сборник с материали от съвместна
международна конференция 20-21 Май, 2014г., Велико ТърновоБългария, ред. колегия: Петров, В. , Бузов, В., Цацов, Д.
Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново,
2014, стр. 70-74.
Todorova, Petia (2014) “Egodocuments of the intellectual in a foreign
language environment” in: The Role of the Egodocuments in the History of
Science (book, part of the project “Golden Fund of Bulgarian Science”Sofia,
Publisher House “Za Bukvite”, ISBN 978-619-185-017-4 pp. 90-96.

Научно съобщение в списание или сборник (притежаващи съответно ISSN
или ISBN)
1. Тодорова, П. (2013) „Социологически събития в София 5-10 ноември
2012 година“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, ИИОЗ –
БАН, с. 353-360.
Превод на научни произведения
(2015) Тодорова, П. Превод „Когато социологическите знания надхвърлят
техните контексти“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой
2015, Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с. 225-236.
(2015) Тодорова, П. Превод „Да съхраним духа и забравим буквата: рефлексии
върху публичната сфера в Магреба със и срещу Голямата теория“, сп.
Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой, 2015, Нехегемонистични
социологии: от контексти към практики, с. 159-173.
(2015)Тодорова, П. Превод „Критическа социология или претенцията за антихегемония“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой 2015
Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с. 134-143.
(2015)Тодорова, П. Превод „Моралът на мениджъра: социология на
управляващи“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой, 2015,
Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с. 302-316.
(2015) Тодорова, П. Превод „Претекстът за равенството на жените“ сп.
Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой, 2015 Нехегемонистични
социологии: от контексти към практики, с. 144-158.
(2015) Тодорова, П. Превод „Социологията между класическата концепция и
неолибералната парадигма“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален
брой, 2015 Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с. 121-133.
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(2015) Тодорова, П. Превод „Социологически снимки” на общества в движение:
Разсъждения върху „арабската пролет“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572,
Специален брой, 2015, Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с. 7389.
(2015) Тодорова, П. Превод „да изоставим хегемонистичните социологии при
изследване на малки практики. Примерът със спортната ангажираност на
малолетни момичета“ сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, Специален брой,
2015, Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с. 174-189.
(2015) Тодорова, П. Превод „за и против социологията, за комуникацията в
предприятията и техните актьори“, сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572,
Специален брой, 2015, Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, с.
286-301.
(2014) Тодорова, П. Превод Адриен Скалиън и Беатрис Гарсия „Какво е
изследване в културната политика?“, Идеи в мениджмънта и политиките за култура
2007 – 2013 (сб. сътав. Иван Кабаков) Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, с.312 – 334.
(27 стр.)
(2013) Тодорова, П. „Регионализацията поражда собствени неравенства“ интервю
на Светла Колева с Майкъл Бъроуи в сп. Социологически проблеми 1–2, ISSN 03241572, 2013, с. 324 – 334.

Участие в научни форуми:
Участие в международни научни форуми
1. 2016, 7 – 8 юни Участие в International workshop “At the Interface of Mind
and Reality” с доклад на тема: “Thinking in Another Reality. Deconstruction in
Theory of Literature”
2. 2015, 3 – 4 октомври “Rationality in Metaphysics and Mathematics” (Part II)
“Rationality in the theory of literature. Methodology of structuralism”
3. 2015, 24 – 26 юни – Участие в International workshop “Rationality in
Metaphysics and Mathematics” (Part I) с доклад на тема: “Rationality in the
Theory of Literature during the Second half of XXth century. Methodological
Orientation to Structuralism”
4. 2014, 26 – 28 юни – Участие в International Workshop “Varieties of
Knowledge” с доклад на тема: “The dynamics of singularity in the constitution
of subject in process”.
5. 2013, 14 – 17 май – Участие в „ХI Annual Conference of the Bulgarian
Comparative Education Society“ Conference Theme: „Education in One World
Perspectives from Different Nations“, с доклад на тема: “Cultural Policy
Research and the Process of Education”, София
6. 2013, 13 − 16 юни – Участие в „International Conference of Young Scientists –
Plovdiv 2013“, с доклад на тема: „The Intellectual in Cultural Policy Research“,
Пловдив
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7. 2013, 08 – 12 октомври Участие в „International Symposium on Comparative
Sciences“, с доклад на тема: „Synergic methodological models“, София
8. 2013, 17 – 19 октомври Участие в Colloque international « Les sociologies non
hégémoniques : des contextes aux pratiques » с доклад на тема: « Méthodologies
synergétiques pour une approche sociologique du monde contemporain
fragmenté », София
9. 2013, 24 октомври – Участие в International Workshop “Philosophical Analysis:
Concepts, Meaning, Language” с доклад на тема: “Linguistic Elements as
Generated and Reflected in a Fragmented World”, София
10. 2013, 31 октомври – 01 ноември Участие в “International Symposium
‘Egology’” Conference Theme: “Role of the egodocuments in the history of science”
с доклад на тема: “Egodocuments of the intellectual in a foreign language
environment”, София
11. 2012, 12 – 15 юни – Участие с доклад в 10th Annual Conference of the
Bulgarian Comparative Education Society Conference Theme: International
Perspectives on Education
12. 2010 – Участие с доклад в Journée d'études "Ecrire ailleurs, monde slave", на
Университета Страсбург, Франция
13. 2010 – Международната конференция “La Table Ronde Nationale de 1990.
Acte fondateur de la démocratie bulgare” на: École Normale Supérieure, Париж,
Франция.
14. 2008 – VII Международна конференция Сравнително образование и
учителска подготовка на Българското дружество по сравнително
образование, Трявна, България
15. 2002 – Международната семиотична конференция на Университета Бари,
Италия.
16. 2002 – Международна семиотична конференция на Университета Урбино,
Италия.
17. 2000 – 2003 – Дискусионно участие на Ранноесенни международни
семиотични школи на НБУ, програма “Семиотика”.

Участие в национални конференции
1.
2. 2013, 23 май Участие с доклад в 17 Национална научна конференция на
СУБ, клон Велико Търново „Майски четения „Дни на науката 2013“, с
доклад на тема: „Възможности и граници на структурния подход при
анализ на наративни текстове. понятието «поетика»“, Велико Търново
3. 2012, 30 – 31 май – Участие с доклад в Научна конференция на СУБ
„Съвременни предизвикателства пред науката“
4. 2012, 17 – 18 май– Участие с доклад в Пета национала школа за докторанти
и млади изследователи “Социалните науки и ролята им в преодоляването
на различен тип кризи“
5. 2012, 10 – 11 май – Участие с доклад в Научна конференция „Българските
национални и ценностите на ЕС – конвергенция и дивергенция“
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6. 2011 – Участие с доклад в Научна конференция с международно участие
„Библиотечният и културен мениджмънт и информационнокомуникационните технологии” (Library and Cultural Management and ICI)
7. 2011 – Участие с доклад в IV международна конференция на младите учени,
СУБ – Пловдив
8. 2011 – Участие с доклад в Четвърта национала школа за докторанти и млади
изследователи “Социалните науки в подкрепа на практиката”
Участие в проекти:
2015-2017 Участник в научен проект по ЕБР на тема: „Рационалността в науката и
метафизиката“, съвместно с Института по философия на Словашка академия на
науките и Университет Лиеж, Белгия.
2013-2015 Участник в колективния планов проект „Модели, методологии и
евристики
в съвременния философски дискурс“ на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики” (с разработка на тема: „Трансдисциплинарността в
хуманитарните науки“), завършен в срок, приет за завършен от НС, непубликуван
и различен от друг проект.
2015-2018 Участник в колективен планов проект „Модели, методологии и
евристики
в съвременния философски дискурс“ на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики”.
Член на организационен (програмен) комитет на международен форум
http://www.aislf.org/spip.php?page=imprimer&id_article=2331
http://blogs.uni-plovdiv.net/complit_slovo/files/2013/04/ISCS.Brochure.BG_.pdf
Владеене на езици със посочване на степента
Френски език (писмено и говоримо) – отлично
Италиански език (писмено и говоримо) – отлично
Английски език (писмено и говоримо) – много добре
Руски език (писмено и говоримо) – много добре
Компютърни умения
Microsoft office
Adobe CS Pro
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