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Академична информация 

Заемана длъжност : преподавател по История на философията (Източна философия) в 
катедра “История на философията” ,  Философски факултет , СУ Св.Кл.Охридски“  

Научна област:  Философия  

Изследователски интереси: история на източната философия (философията на 
Индия, Китай, Япония); философията на будизма; философски компаративизъм: Изток 
– Запад; философия на религията  

Научни звания:     

• 2011 г. професор по Философия (Класически будизъм) (2.3) 
• 2002 - 2011 г. доцент по История на философията (Източна философия) 

(05.01.01) 
• 1995 – 2002 г. гл. ас. по История на философията (Източна философия) 

(05.01.01), катедра История на философията, Философски факултет, СУ “Св. Кл. 
Охридски” 

Научни степени 
 
1992 г.  – доктор по философия (05.01.01), Москва, РАН, Институт по философия; Тема 
на дисертацията: „Философия Шанкары в доксографических памятниках“. Научен 
ръководител: проф.д.ф.н. М.Т.Степанянц. Рецензенти: проф.д.ф.н. А. Литман, проф. 
д.ф.н. В. Пименов. 
 
Образование:  

• 1989 - 1992 г. редовна докторантура по история на философията (източна 
философия) (05.01.01), Москва, РАН, Институт по философия,  

• 1979 - 1984 г. висше (МА), философия, СУ “Св. Кл. Охридски”, Философски 
факултет; ДУ Санкт Петербург, Философски факултет 



Преподавателска дейност:  
 
Основни курсове (бакалаври, магистри и докторанти) в СУ „Св.Кл.Охридси“:  

• Източна философия;  
• Философия на класическия будизъм;  
• Философски идеи на Изтока;  
• Игра на Философия; 
• Философия на Индия; 
• Тантристката традиция на Изтока;  
• Онтология на източния еротизъм; 
• Философия на източните поведенчески модели; 
• Философски компаративизъм: Изток-Запад; 
• Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита; 

 
1992 – 2005 г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ЮЗУ “Н. Рилски”, НБУ курсовете:  

• Източна философия;  
• Антична философия;  
• Философия на средновековието;  
• Философия на религията;  
• Философски идеи на Изтока 

Специализации: 

• 1982 -1984 г. история на философията; Философски факултет Санкт Петербург 
• 1987-1988 г. санскрит, МГУ, Москва 
• 1989 г. Делхийски университет (департамент по санскрит), Индия 
• 1991 г. Институт за развитие на изследвания , Мадрас, Индия   

 
Научно ръководство на докторанти: 
1. Десислава Дамянова. Тема на дисертацията: „Концепцията за човека в ранния 
даоизъм (по Джуандзъ). Срок на обучение: 2006-2009г. Защитила през 2009 г.                

2. Иван Спиров. Тема на дисертацията: „Религиозно-философската традиция на 
Корейския полуостров (Будизмът в периода ІV-ХІV в.). Срок на обучение: 2010-2012г.  

Ръководител на магистърска програма „Философия и култура на Изтока“ (от 2005 г.)  
Членство в редакционни колегии:  

• от 1994 г. – 2004 г., и от 2012 сп. “Философия”, изд. МОН 
• от 1999 г. сп. “Светилник”, изд. Клуб "Приятели на Индия" и Посолството на 

Република Индия)     

Участие в проекти: 

Ръководител:                                                                                                                              
1. Общинска програма “Знанието за религиите - образователна алтернатива за 
личността. Училищна превенция на въздействието на отклоненията от традиционните 



религиозни образувания - гр. Бургас”,  Община Бургас (1998-2002 г.)                                
2. Проект DF2000/09 “Училищна превенция на сектанската инвазия”, Фондация  
“Покров Богородичен” ,  (2000-2001 г.)              
3. Проект “Модел за обучение на докторанти във Философски факултет на СУ “Св. 
Климент Охридски” с въвеждане на ECTS”  , Междууниверситетски фонд за развитие 
на Висшето образование, програма Образование, фондация “Отворено общество”, 
(2001-2003 г.)                                                                                 
4. Проект: “Българо-македонска магистърска програма: “Мениджмънт на 
образованието и науката” (Философски факултет на СУ Св.Кл.Охридски и Философски 
факултет на Скопския университет “Св.кирил и Методий”, Програма Образование, 
Фондация “Отворено общество”, (2002-2003г.)”) 

Експерт:                                                                   
5 . Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey and Bulgaria. Project Number: 
TR064.01-03/071. Budget Line: BG-EU-B2006-22 02 04 01-ELARG (2008-2009) 

 

По съществени публикации:  

• Монографии, учебници  
• Философията на класическия будизъм. Част Първа. „Пътят“., С., 2011, 597 стр. 
• Древноиндийската философия в парадигмата на мъдростта (Голямата игра), 

С.2002, 591 стр. 
• Знанието за религията. Психичното насилие в деструктивните култове. 

Превенция. Книга за учителя., С.2001г., 466стр. ( в съавторство) 
• Речник  

o Раздел “ Будизъм” (86 авторски енциклопедични статии и понятия) , в 
Кратък речник на световните религии, С.1995, стр.15 - 87. 

• Студии  
o „Съзерцаващото мълчание” – трансцендентална форма на „говорене” за 

съществуващото., в сб. Трансценденталните езици на метафизиката, Бл., 
2009 г., (ЮЗУ),  стр. 46 - 63. 

o Класическата будистка философия: трансцендентализъм и психотехника., 
в сб. Философия и езотерика., Бл., 2008 г.,(ЮЗУ) ,стр. 115-137. 

o Карл Густав Юнг и Изтокът., в сб. Психоанализата. Идеи и 
последователи.,  Бл., 2007 г., (ЮЗУ), стр. 211 – 241. 

o История на философията: профанно философиране или метафизика., в сб. 
Кант и диалогът на традициите, Бл., 2004 г.,(ЮЗУ), стр. 254 – 272 

o Игра на метафизика., в сб. Кант и метафизиката., Бл., 2003 г.,(ЮЗУ), стр. 
91-115 

o Метафизика ли е историята на философията? Годишник на СУ 
“Св..Кл.Охридски”, Философски факултет, кн. Философия, том 92 - 94, 
С.1997/2002 г. 

o Историята на философията като метафизика, сп.Философия, 1996, No 4, 
стр. 3-12. 

o Метасъзнанието като онтологически принцип в будизма махаяна, 
сп.Философия, 1995, No 6, стр.1-14. 

o Будизъм.: - в Кратък речник на световните религии (Будизъм, 
Християнство, Ислям), С.1995, стр.1-15. 



o Сотериологическият гносис като аксиологическа пардигма във 
философията на адвайта-веданта (Шанкара и М.Екхарт), в сб. Философия 
и аксиология, ВТУ, 1993г., стр.65 -104. 

o Адвайта-веданта в доксографических паметниках, М.1992, автореф., 22 
стр. 

• Статии 
o Изток – Запад: религиозните традиции в епохата на интеркултурността., в 

сб. Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България., 
С., 2009 г. , стр. 66 – 82.  

o Изток – Запад: в епохата на новите пророци. (ч.1), сп. Философия, №2, 
2007 г. стр. 10 - 18. 

o Изток – Запад: в епохата на новите пророци. (ч.2), сп. Философия, № 4, 
2007 г. стр. 7 - 15. 

o Към диалога Изток-Запад: Мартин Хайдегер (1889-1976) и будизмът, Сб. 
“50 години специалност Индология в СУ “Св.Кл.Охридски”, С., 2005 г. 

o Мартин Хайдегер (1889-1976) и източната философия., Сп. Философия, 
2004 г. No 6 

o Изток – Запад: диалог между религиите – или за мнимите влияния, сб. 
Философия и православие, Бл., 2004 г., стр. 11-25. 

o “Мъдростта” на играта, сп. Философия, 2003 г., No 5, стр.15-26 
o Диалогът между религиите като съвременна идеологема, сп. Философия, 

2003 г., No 3, стр. 3-6. 
o Митът и неговата игрова мистификация, сп. Философия, 2003 г. No 1, 

стр.43-49. 
o Технология на знанието в Древна Индия (институтът: учител – ученик), 

сп. Философия, 2002 г., No 5-6, стр.79-88. 
o За мнимите влияния на древноиндийските (будистки) “корени” в ранно-

християнските паметници: каноничния (Нов Завет) и неканоничните 
апокрифи, сп. Философия, 2001, No 5/6 

o Изтокът на Ницше, в сб. (международна конференция) Ницше и Изтокът, 
Дилок 2002 г., стр.38 - 47. 

o Буда – онтология на играта, сп. Философия, No 5/6, 2000г. стр.79 - 83. 
o Философията: коя философия?, сп.Философия, 1998, No 2, стр.3 - 8. 
o Индийската цивилизация и съвременният свят, в сб. Индия и 

съвременния свят, С.1998, стр.22 - 26. 
o Представата за съзнанието и “Аз”-а в махаянския будизъм, в сб. Индия в 

българската наука, С.1997, стр.110 – 118. 
o Концепцията за дхармите и проблемът за “съществуването” на “Аз-а” в 

махаянския будизъм, сп.Философия, 1996, No 5/6, стр.86 - 99. 
o Будизъм., в Кратък речник на световните религии (Будизъм, 

Християнство,  Ислям), С.,1995, стр.1-15. 
o Метасъзнанието като онтологически принцип в будизма махаяна. 

сп.Философия, 1995, № 6, стр.1-14. 
o Мъжко-женско: онтологическата еманация на изтока, сп.Философия, 

1994, No 6, стр.15-24 
o Панчатантра” - дидактичната мъдрост на Индия, Алманах 

литературознание: език, стилистика и методика, В.Т-во, 1994, стр.381 - 
390. 

o Понятието “философия” в индийската традиция, сп.Философия, 1994, No 
1, стр.50 - 56. 



o Традиционната китайска философия като нумерология, сп.Философия, 
1993, No 4, стр.38 – 54 

o Адвайта-веданта: идеята за душата, сп.Философия, 1993, No 2 стр.52 - 57.  

 


