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Лична информация 

 

Име    Калин Тодоров Янакиев 

E-mail                         kalin.yanakiev@gmail.com; 

ktjanakiev@phls.uni-sofia.bg 

 

Националност    Българин 

Трудов стаж 

 

• Дати (от-до)     От януари 1986 -  

 

• Име и адрес на работодателя    СУ „Св. Климент Охридски”, бул. Цар Освободител” №15, 

Философски факултет, Катедра Културология 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

   Преподавател 

• Заемана длъжност    Професор д.ф.н. 

• Основни дейности и 
отговорности 

   Основни и специализирани лекционни курсове, членство в 

комисии за държавни изпити, дипломни защити, докторантски 

конкурси, научно ръководство на дипломанти и докторанти. 

  

Образование и научни 
степени и звания 

• Дати (от-до)    2006 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

   Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет, Катедра Културология 

 

mailto:kalin.yanakiev@gmail.com
mailto:ktjanakiev@phls.uni-sofia.bg


• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Философия 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

   Професор 

  

• Дати (от-до)    2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

   Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет, Катедра Културология 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Философия 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

   Доктор на философските науки (Dr. habil) 

  

• Дати (от-до)    1992 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

   Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет, Катедра Културология 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Философия 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

   Доцент 

  

• Дати (от-до)    1985 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

   Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет. 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Философия, Докторска теза: „Етиката на ранното християнство. 

Проблемът за греховността и вината“, 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

   PhD 

 

• Дати (от-до)    1978 - 1983 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

   Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Философски 

факултет, Исторически факултет 



  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

   Философия, История; квалификация за изследователска и 

лекционна дейност 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

   МА 

  

  

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  Клас 2 - Аналитични специалисти, Единична група: Преподаватели 

в университети, колежи и други висши училища, Професор 

Код на длъжността: 2310-7008, Код НКП 96: 2311 

  

Лични умения и 
компетенции 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ или 
диплома. 

 

Майчин език    Български 

 

Други езици 

 

    Английски                Руски                     Френски 

• Четене    отлично           отлично           отлично 

• Писане    отлично           отлично           добро 

• Разговор    отлично           отлично           добро 

 

Социални умения и 
компетенции 

Съвместно съжителство с други хора в 
интеркултурно обкръжение, в ситуации, в 

които комуникацията и екипната работа са 
от съществено значение (например в 

културата и спорта) и др. 

  Като член на катедра Културология притежава професионално 

умение за работа в екип. В качеството си на член на СНС по 

Културология взима редовно съвместни решения свързани с 

присъждане на научни степени и звания; В качеството си на главен 

редактор на списание „Християнство и Култура” и член на 

редакционната колегия на списание „Алтера Академика” има 

дълъг стаж на работа в екип. 

 

http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp?idCategory=51


Организационни умения и 
компетенции 

Координация, управление и адмистрация на 
хора, проекти и бюджети в 

професионалната среда или на доброволни 
начала (например в областта на културата 

и спорта) у дома и др. 

   В качеството си на главен редактор на списание Християнство и 

Култура организира а ръководи подготовката на изданието, 

Заместник декан по учебната дейност 1993-1994 г. 

 

Технически умения и 
компетенции 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

   Работа с компютър – текстови програми. 

 

Артистични умения и 
компетенции 

Музикални, писмени, дизайнерски и др. 

  Автор на книги, включително поезия.  

 

Ежеседмичен колумнист в Портал „Култура“ от 2012 г. 

 

Участие в документалния филм „Чудо голямо“, 2012 г., реж. 

Надя Христова и „Пясък в чекмедже“, 2019 г., реж. Надя 

Христова 

 

Съвместна работа с Театрална работилница СФУМАТО: 

 Серия от лекции върху Достоевски, изнесени пред Театрална 

работилница СФУМАТО, във връзка с поставянето на Долината на 

смъртната сянка (текст Георги Тенев, реж.Ив. Добчев и М. 

Младенова), октомври 2003 г. 

 

 Долината на смъртната сянка, текст Георги Тенев, Иван, 

реж. Иван Добчев и Альоша, реж. М. Младенова. Есе представящо 

спектакъла на Театралния фестивал в Нанси 2003 г., Франция: La 

vallée de l’ombre de la mort: un Dostoïevski apocalyptique 

 

 Родени във Ветил, представление изградено върху текстове от 

 Философски опити върху самотата и надеждата (заедно с 

текстове на Ани Илков и Георги Господинов), реж. Иван Добчев, 

2002 г. 

Ежеседмично участие в телевизионно предаване „Професорско каре” 

 

Други умения и компетенции 

Компетенции, които не са споменати по-
горе. 

  Автор на множество преводи, статии, студии и осем монографии. 

 



Свидетелство за управление 
на МПС 

   Няма 

 

Допълнителна 
информация 

    

 Член на Атлантическият съвет на България (2017-2019) 

 Член на ПКХНИ при НАОА (от септември 2010) 

  Пълен член и съосновател на българския клон на The Fellowship of St Alban 

and St Sergius (от 2002 г.) 

 Член на Специализирания научен съвет по философия към Висшата 

атестационна комисия (от 2000 г. – 2007 г.)  

 Член на Специализирания научен съвет по културология към Висшата 

атестационна комисия (от 2008 г. – 2009 г.)) 

 Пълен член на Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie 

Médiévale (от 1996 г.)  

 Член на комисията по въвеждане на предмета «Религия» в училищата към МОН 

1997-1998 г. 

 Пълен член на Сдружението на Българските Писатели (от 1995 г.) 

 

         И з д а т е л с к а  и  р е д а к т о р с к а  д е й н о с т  

 Член на редакционната колегия на списание Conservative Quarterly, от 2015 г. 
 
 Член на редакционния съвет на списание ALTERA ACADEMICA, от 2006 г. 
 
 Член на редакционния съвет на списание ORIENTALIA, изд. На НБУ, от 2005 г.  
 
 Главен редактор на тримесечен културен журнал ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, 

2002/2006 г., 2008 г. - 

 
 Член на редакционната колегия на Bibliotheca Christiana от 1993 г. 
 
 Член на редакционната колегия на списание Философски преглед (1990 –  
1994 г.) 
 



Редовни курсове:  

Във Философския факултет на СУ Св. Климент Охридски, катедра културология, степен магистър 
 

магистърска програма Съвременно изкуство 

 2005/2006 г. – Съвременните изкуства и религията 

 

магистърска програма Средновековна философия и култура 

 2002/2007 г. – Средновековна история 

 2002/2007 г. – Проблеми на средновековната християнска теология 

 

Във Философския факултет на СУ Св. Климент Охридски, катедра културология, степен бакалавър 
 

 2018- Философски, етически и теологически проблеми на личността 

 2009/2018 г. Ментални структури на средновековната структура 

 2009/2018 г. Политически феномени на средновековната култура 

 2002/2008 г. История на средновековната култура 

Специализирани курсове:  

Във Философския факултет на СУ Св. Климент Охридски, курс към докторантското училище 

 
 2010/2011 г. Християнската философия и съвременните дебати за историята и 

човека  

 2009/2010 г. Проблеми на християнската етика и биоетика. 

 2006/2007 г. Тяло, пространство-време и жест в християнската антропология 

 2005/2006 г. Историческо време и типове исторически разказ. 

 

Във Философски факултет на СУ Св. Климент Охридски 

 

 2016/2018 г. - Геополитика в европейското и евразийското пространство. 
История и съвременност 

 2001/2002 г. Проблеми на средновековната сакрална власт.  

 2000/2001 г. Философски проблеми на Богопознанието. 

 1999/2000 г. Литургика и театралност. Съпоставяне на православното и 
католическото евхаристично богослужение. 

 1998/1999 г. Църковно-дисциплинарни и сакрални различия между 
Православието и католицизма.  

 1996/1997 г. и 1997/1998 г. Сакралната власт през Средновековието. Теорията 
за “двата меча”. 

 1994/1995 г. Догматическо и дисциплинарно развитие на Църквата през първите 
три века. 

 



В Богословски факултет на СУ Св. Климент Охридски 

 
 2001/2002 г. Екзистенциални проблеми на Богопознанието. 

В НАТФИЗ „Кр. Сарафов” 

 

 2005/2006 г. Театърът на Гротовски и опитът за сакралното – зимен семестър. 
(за степен бакалавър и магистър) 

 

 

Във Философския факултет на ПУ Паисий Хилендарски 

 
 

 2010/2011 г. Мисленето за трансцендентността и личността в средновековната 
християнска философия. 

 2009/2010 г. Проблеми на християнската философия и етика. 

 2006/2009 г. Средновековна философия и религия. Проблемът за времето, 
истината и волята. 

 2005/2006 г. Философски различия в християнското учение на изток и на запад 
през Средновековието 

 2004/2005 г. Проблеми на екзистенциалната философия. 

 

           П у б л и к а ц и и  

      Книги: 
 

Метафизика на личността. Християнски перспективи. Фондация 

„Комунитас”, София, 2020. 

 

 

Политико-исторически полемики. Европа. Русия. България. 

Съвременността. Хермес, София, 2019. 

 

Бог е с нас. Християнски слова и размисли. Semantica, София, 2018. 

 

Историята и нейните апокалипсиси. Предизвикателството на вечния ад 

(Философия на последните неща). Фондация Комунитас, София, 2018  

 

Христовата жертва, евхаристията и църквата. Фондация Комунитас, 

София, 2017 

 



Европа. Паметта. Църквата. Политико-исторически и духовни записки, 

Изд. къща Хермес, Пловдив, 2015 

 

Res vitae, res publicae. Философски и философско-политически етюди от 

християнска перспектива,  Алтера, София, 2012 

 

Светът на Средновековието. Генезис, история, общество,  КОМУНИТАС, 

София, 2012 

 

Метафизика и християнство, С., ORIENTALIA, 2008 г. 

 

Философски опити върху самотата и надеждата, С., ORIENTALIA, 2008 г. 

(второ преработено издание). 

 

Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. 

Възкресението. С., Анубис, 2005 г. 

 

Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху 

Богопознанието, С., Анубис, 2002 г. 

 

Древногръцката култура: Проблеми на философията и митологията, 

(второ преработено издание) Велико Търново, Емалиол, 1999 г. 

Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, С., ОМОФОР, 1998 г.  

 

Религия. Експериментално учебно помагало за втори-четвърти клас (в 

съавторство с колектив), С., Образование и наука ЕАД, 1998 г. 

 

Философски опити върху самотата и надеждата, С., ГАЛ-ИКО, 1995 г. 

 

Религиозно-философски размишления, (второ издание) С., Анубис, 1994 г. 

 

Религиозно-философски размишления, (първо издание) С., Критика и 

хуманизъм, 1991 г. 

 

Древногръцката култура: Проблеми на философията и митологията, С., 

(първо издание), Университетско издателство, 1988 г. 



         С т у д и и  и  с т а т и и  

  Студии: 

 Янакиев, Калин, ‘Онтологичният фундамент на респекта към човешката 

личност’, in Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално 

издание за юбилея на професор Стилиян Йотов (София: Критика и хуманизъм, 

2020), pp. 147–58. 

 Янакиев, Калин, Цочо Бояджиев, Георги Каприев, и Олег Георгиев, „Защо се 

занимавам със средновековна философия?“, в: Каква ни е Хекуба? (София: УИ 

‘Св. Климент Охридски’, 2019), pp. 55–70. 

 Янакиев, Калин, „Две богопостижения“, в: Sine Arte Scientia Nihil Est. 

Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Олег Георгиев, под ред. на Георги Каприев 

(София: УИ ‘Св. Климент Охридски’, 2019), pp. 219–28  

 Въведителна студия към: еп. Калистос (Уеър), “Православният “праксис” в 

богословието на еп. Калистос Уеър,” в: Тайнството на човешката личност. 

Исихастки студии, С., Лик, 2002 

 Предговор и коментар към трактата на Евагрий Понтийски “За различните 

зли помисли” в: Архив за Средновековна философия и култура, седми свитък, 

С.,2001г. 

 Въведителни слова към о. Г. Флоровски, Източните Отци: ІV век, С., Тавор, 

1999г.; Византийските Отци V-VІІ век, С., Тавор, 2000 г.; 

 Предговор и коментар към Отговорите на патриарх Фотий и папа Николай 

ІІ на българския княз Борис, С., ET София, 1995 г. 

 Студия: “Живот и слово на св. Иоан Златоуст”, в Св. Иоан Златоуст. Девет 

слова за покаянието, С., ET София, 1994 г. 

 Студия: “Светлината на исихазма, ” в Патриарх Евтимий. Творения, С., 

Наука и изкуство, 1990 г. 

 Студия: Юдейските корени на средновековния християнски морал, 

Годишник на Софийски Университет “Климент Охридски”, т. 77, Философски 

факултет, кн. 2  Философия, 1984 г. 

 

Избрани статии: 

 Янакиев, Калин, „Пред Великия Пост“, в: Християнство и Култура, бр.139, 

2019 г., 20–23. 

 Янакиев, Калин, „Конфликтът За Църквата в Украйна. На Чия Страна е 

Историческата и Каноническата Правда?“, Християнство и Култура, 137, 2018 

г., 5–26 

 Янакиев, Калин, „Какво Още Има в “Православната Цивилизация” На Русия?“, 

Християнство и Култура,134, 2018 г., 39–51 



 Янакиев, Калин, „Нашите Нови Ревнители“, Християнство и Култура, 130, 

2018 г. , 5–14 

 Янакиев, Калин, „Евхаристията На Църквата“, в: Християнство и Култура, 124, 

2017 г., 5–12 

 „Принасящият и Принесеният. Историко-космическата екзегеза на Христовата 

жертва у св. ап. Павел и св. Йоан Богослов“, в: Християнство и култура, бр. 

120, 2017 г. 

 „Каква ни е наградата?“, в: Премин, октомври-ноем.ври, бр. 107/108, 2015 

(превод на македонски). 

 „По повод едно „зло“ християнство“, в: Християнство и култура, бр. 102,  2015 

г. 

 „Европейският и „Евразийският“ съюз, Conservative Quarterly. Издание на 

Институт за дясна политика, бр. 1, 2015 г. 

 „Три основни характеристики на комунистическия тоталитаризъм“, в: 

Деветосептемврийският преврат, тоталитарният режим и съвременна 

България, София, 2015 

  „Юбилейно“, в: Християнство и култура, бр. 100, 2015 

 „Три погледа към Църквата“, в: Християнство и култура, бр. 94, 2014 

 „Коментар към преводните публикации: (Позиция на Московската патриаршия 

по въпроса за първенството във Вселенската църква; Протойерей Александър 

Шмеман. Вселенският патриарх и Православната църква)“,  в: Християнство и 

култура, бр 91 2014  

 „Проблеми и перспективи в диалога между Православието и Католицизма след 

обнародването на апостолическото насърчение Evangelii gaudium на папа 

Франциск,“ в: Християнство и култура, бр. 88, 2014. 

  „След прочитането на доклада на Иоан Зизиулас. Още за Църквата и 

национализма“, в: Християнство и култура, бр. 88, 2014. 

 „Какво е направил Христос на Тайната вечеря“,  в: Християнство и култура, 

бр.6/83 2013 

 „Познанието на Божието Триединство чрез Христос“, в: Теологикон. Годишник 

по систематическо богословие при Православния богословски факултет на 

Великотърновския университет, 2012 г. 

 „Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното 

протичане“, в: Християнство и култура, бр. 8/75 2012 

 „Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното 

протичане (част. 2)“, в: Християнство и култура, бр. 1/78 2012 



  „Философската перспектива”, в: Производителят на възможности образът на 

предприемача в България, ред. Св. Костадинова, Институт за пазарна 

икономика, март, 2013.  

 „Общността и социално слабите“, в: Християнство и култура, бр. 3/70, 2012 

(пролет), сс 77-87 

 „Безразличие, отегчение, скука“, в: Християнство и култура, бр. 8/65 (есен), 

2011, 58-65 

 „Краят на античността и началото на средновековието – историко-

културологическа критика на традиционните дати в историографията“, в: 

Nomina essentiant res. В чест на Цочо Бояджиев, Изток-Запад, София, 2011, 51-

68 

 „Свобода или зависимост на волята: средновековната и съвременната версия на 

един философско-етически дебат”, в: Християнство и култура, бр. 4/61 

(пролет), 2011 г. 

 „Два християнски парадокса”, в: Християнство и култура, бр. 2/59 (зима), 2011 

г. 

 „Диалогичност на човешкото, 22 тезиса”, в: Християнство и култура, бр. 10/57 

(зима), 2010 г. 

 „Четири вида смях”, в: Християнство и култура, бр. 8/55 (есен), 2010 г. 

 „Тайната на личността, видяна през призмата на човешката самота”, в: 

Християнство и култура, бр. 6/53 (лято), 2010 г. 

 „Наказание и милост”, в: Християнство и култура, бр. 4/51 (пролет), 2010 г. 

 „Празникът”, в: Християнство и култура, бр. 2/49 (зима), 2009 г. 

  „Защо в историографията на Средновековието не му върви”, в: Християнство 

и култура, бр. 10/45 (есен), 2009 г. 

  „Четири молитвени съзерцания пред иконата на Христос”, в: Християнство и 

култура, бр. 7/42 (лято), 2009 г. 

 „Традиция, еманципация, права на човека”, в: Християнство и култура, бр. 

5/40 (пролет), 2009 г. 

 „Две богословски традиции в осмислянето на брака”, в: Християнство и 

култура, бр. 2/37 (зима), 2008 г. 

  „Безсмъртието на душите и възкресението на мъртвите”, в: Християнство и 

култура, бр. 10/33 (есен), 2008 г. 

 „Защо Бог у християните е Троица (според свидетелството на св. Иоан 

Богослов)”, в: Християнство и култура, бр. 8/31 (лято), 2008 г. 

 „Солта на земята. Размисли върху проповедта за блаженствата”, в: 

Християнство и култура, бр. 4/27 (пролет), 2008 г. 



 „Възмутителен ли е за съвестта догматът за вечния ад”, в: Християнство и 

култура, бр. 2/25 (зима), 2008 г. 

 „Властта „отдясно” и властта „отляво””, ALTERA ACADEMICA, кн. 4, 2007/2008 

г 

 „Размисли за трансцендентното  и иманентното в исляма и християнството”, в: 

ORIENTALIA, кн. 1, 2007г. 

 „Пасхалният център на Православието”, в: Литературата, издание на 

факултета по славянски филологии, кн. 1, 2007 г. 

 „Размисъл за истината”, в: ALTERA ACADEMICA, 1, 2007 г. 

 „Иконата като присъствие на святото”, в: Архив за средновековна философия и 

култура, тринадесети свитък, 2006 г 

 „Защо срещата между Православието и демокрацията е проблематична?”, в: 

Около Чарлз Тейлър. Религия и политика, Сб., ред. Ив. Знеполски, София, 2006 

 „Основни различия в осмислянето на литургията в Православието и 

католицизма”, в: Добри Христов и българския ХХ век, Сб., София, 2005 

 „Церемонията по коронация на френските крале като игра на юридически 

позиции”, в: Играта през Средновековието, Сб., ред. Ц. Бояджиев, София, 2005 

 „Към въпроса за „края на Античността”, или за една продължителна 

„ориенталска” Античност,” в: ORIENTALIA, 1, 2005 г. 

 „Изясняване на православното богослужение. Шестопсалмието или стражата на 

душата,” в: Християнство и култура, 3/15 2005г.  

 „Изясняване на православното богослужение. Съботната вечерня,” в: 

Християнство и култура, 2/14 2005 г. 

 „Имат ли страданията смисъл?”, в: Християнство и култура, 1/13 2005 г. 

 „Видението на Божествената сфера в Апокалипсиса на св. Иоан Богослов,” в: 

Християнство и култура,  4/12 2004 г. 

 „Култура на релаксацията. Консервативни бележки без теоретична претенция,” 

в: Християнство и култура, 3/11 2004 г. 

 „Смъртта и възкресението. Свидетелствата на душата,” в: Разум и възвишеност 

(юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Димитър Аврамов), София 2004 г. 

 „Ескизи върху злото,” в: Философски семинар. Гьолечица 20 години (юбилеен 

сборник), София 2004 г. 

 “Два аргумента в спора за “вечността на света” (13 век). Опит за 

формулирането на един силен довод в полза на неговото начало,” в: Архив за 

средновековна философия и култура, десети свитък, 2004 г 

 “Нищият Господ (по повод “В първия кръг” на Ал. Солженицин),” в: 

Християнство и култура, бр. 1, 2004 г. 



 “История и апокалиптика,” Християнство и култура, бр. 4, 2003 г. 

 “Антропологичните корени на надеждата,” в: Християнство и култура, бр. 2, 

2003 г. 

 “Ескизи върху злото,” в: Християнство и култура, бр. 1, 2003 г. 

 “The Place of Bodiliness in the Anthropological Views of the Holy Fathers and 

Church Writers  III-IX Centuries,” в: Архив за Средновековна философия и 

култура, осми свитък, С., 2002г. 

 “Диалог на вярващия с невярващите. Предложение и предизвикателство,” в: 

Християнство и култура, бр. 4, 2002 г. 

 «Vers une ontologie des valeurs. Face a la limite tragique de l‘histoire. Réflexions sur 

le 11 septembre 2000,» in : DIVINATIO (Studia Culturologica Series, 15/2002), 

MSHS, Sofia, 2002. 

  “Каноничност, неканоничност; достойнство и недостойнство (две проясняващи 

метафори),” в: Християнство и култура, бр. 3, 2002 г. 

 “Православната Църква и нейните базисни изкушения,” в: Християнство и 

култура, бр. 2, 2002 г. 

 “Глобализацията на света. Глобализация на душата. Глобализация на 

делниците,” в: Християнство и култура, бр. 1, 2002 г. 

 „Защо се занимавам със средновековна философия (Опитът за 

трансценденцията)“, в: Критика и хуманизъм, т.10, No.1/2001. 

 „Prawoslawny obraz Bogurodzicy (в полски превод)”, в: Tygiel Kultury, Vol.4-6, 

2000-2001. 

 “A meghittség eredõi (в унгарски превод)”, в: Haemus, Vol.IX, 2001. 

 „Литургичното време в Православната богословска и евхаристична традиция“, 

в: Религия и изкуство в културната традиция на Европа, С., 1999 г. 

 „Алегорията за Двата меча и нейната иерархическа значимост (11 12“), в: 

Архив за средновековна философия и култура, пети свитък, 1998 г. 

 „The Conception of the Holy Trinity According to Boethius and the Cappadocian 

Fathers,“ in Miscellanea Mediaevalia, Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der 

Universität zu Köln, Valter de Gruyter, Berlin - New York, 1998.; also in: Akademie 

gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt/Acta Academiae Scientiarium 4 (1997) (на 

английски). 

 “Благото”   името на Бога като “причина” или име на Бога като “енергия”, в: 

Архив за средновековна философия и култура, трети свитък, 1996 г.(на 

български и немски). 

 „Релационистката триадология на Боеций и учението за Светата Троица на 

Отците Кападокийци“, в: Архив за средновековна философия и култура, втори 

свитък, 1995 г. 



 “Physis / ” (заедно с Andreas Speer), в: Lexikon des Mittelalters, Bd.VI, 

München u. Zürich, 1993. (на немски); също в: Архив за средновековна 

философия и култура, първи свитък, 1994 г. 

 „Частният човек и хуманитарните истини“, в: Общуване с текста, Сборник 

статии и студии, С., 1992 г. 

 „Бележки върху понятието за “съдба” в Омировия епос“, в: Studia Culturologica, 

I т., 1992 г. 

 „Средновековният писател и ръкописната книга“, в: Интелигенцията в 

културологична перспектива, С., 1992 г. 

 „Всекидневният живот на средновековния човек (Ерос и дистанция)“, в: Ars 

Erotica, С., 1992 г. 

 „Жизненият свят на средновековния човек“, в: Критика и хуманизъм, 3 (1991). 

 „Средновековната книга като дом на словото“, в: Философски преглед, 3 (1991). 

 “The Home as an Ontological Problem,” in: Critics and Humanism (специално 

издание на английски), 1991 г. 

 Битието като проблем на крайното същество, в: Философски преглед, 1 (1991) г. 

 “Митическото в романа на Т. Ман  Йосиф и неговите братя,  в: Литературен 

преглед, 6 (1987). 

 „Личност, семейство и слово през Средновековието“, в: Социологически 

преглед, 6 (1986). 

 

 

 

Проекти:  
Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2013: Тема 

на проекта:  : „Християнство и тоталитаризъм“, Курс от лекции и изработване на 

сайт с материали по темата. http://christianityandtotalitarism.oraetlabora.info/ 

Ръководител на проекта. 

 

 

Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2010: Тема 

на проекта:  Изработване на допълнение към антологията (reader) и 

мултимедийния продукт за зрелищната и празнична култура на Средните векове – 

Ръководител на  проекта. 

 

Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2009: Тема 

на проекта:  Изработване на антология (reader) и мултимедиен продукт за 

зрелищната и празнична култура на Средните векове – Ръководител на  проекта. 

 



 

Постоянен семинар Религия и култура, финансиран от фонда за 

научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ – 

участник 

 

Факултетски изследователски проект към НИС, Тематичен конкурс 2009: 

Философски и богословски дискурси през ХІІІ и ХІV в. De littera et spiritu sive de 

philologia ancilla pholosophiae – Може ли филологията да е в помощ на 

философията? – Член на изследователския екип. 

 

 

Geist und Natur in der europäischen Philosophie (Sofia – Hannover), 2007-2008 – НИС 

СУ 

 

          К о н ф е р е н ц и и  и  д о к л а д и  

 

Гр. Варна, Международен годишен колоквиум на S.I.E.P.M на тема 

„Дионисиевите традиции“  

 

 

Гр. Кьолн, Участие в конференцията Kölner Mediävistentagung unter dem Thema 

“Die Bibliothek: Denkräume und Wissensordnungen” 

 

 

Akademie Berlin-Schmöckwitz, Участие на международната среща  EGSAMP International Summer School „'A 

Path Through the Ages' Philosophy and Doxography from Ancient to Early Modern Philosophy”, 27-30 

September 2017,  

 

Гр. Кьолн, Участие в конференцията на Kölner Mediaevistentagung, Thomas 

Institut der Universität zu Köln; S.I.E.P.M  »Irrtum – Error – Erreur« 

 

Гр. Охрид, Македония 

Участие с доклад на международната среща  EGSAMP International 

Summer School „Locality and Cross-Border Exchange in the Middle Ages”,  

 

Гр. Велико Търново 

Участия в ежегодните сесии на международната богословска 

конференция на Православния богословски факултет във 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методи" 

 
гр. Елена, България 

Участия с доклади в ежегодната лятна школа по средновековна 
философия и култура. 

Септември 2019 

Септември 2018 

Септември 2016 

Юли  2016 

2012 – 2018 

от 1985 



 

 

 

Гьолечица, България 

Участия в ежегодните сесии на конференцията в Гьолечица г. 
 

 

гр. Кьолн, Германия  
Научна конференция,  

тема: Knotenpunkt: Byzantium. 
 

 

гр. Санта Чезареа, Италия 

Философска конференция 

 

 

 

Гр. Бари, Италия 

Средновековната философия като начин на живот 

 

 
 

гр. Киев, Украйна 

Проблеми на преподаването на история във  

висшите училища 

 
 

 

гр. Кьолн, Германия 

Медиевистична среща на SIEPM 

 
 

гр. Несебър, България 

Втори фестивал на християнските изкуства, 

Доклад: Иконата като присъствие на святото 

 
 

 

Боровец 

Конференция инициирана от Отворено общество, България, тема: 

Популизмът 

 
 

гр. Несебър, България 

Първи фестивал на християнските изкуства 

 
 

 

от 1985 

Септ. 2007 Септ. 2010 

Юли. 2009 

Юли 2007 

Февр. 2007 

Септ 2006 

Авг. 2006 

Март 2006 

Авг. 2006 

Юли 2005 



гр. Елена, България 

Международна философска конференция,  
доклад върху: Two Arguments on the Eternity of World (13 
century). An Attempt at Formulating a Forcible Argument in 
Favour of its Beginning 
 

 

гр. София, България 

Конференция на Отворено общество, България „Евтаназията: за или 
против” 

 

 

гр. София, България 

Конференция: Православие и демокрация  
Под патронажа на Konrad Adenauer Stiftung 

 

 

Юндола, България 

Научна конференция за социалната роля на българския 

 свещеник. Под патронажа на катедра Културология (СУ), 

 Философски институт, (БАН), FOROST (Бавария) 

 

 

гр. Париж, Франция 

Конференция по повод на гостуването на т-р  
СФУМАТО в Париж.доклад върху: 
 Проблемите на Достоевски в съвременността 

 
Кьолн, Германия 

Медиевистична среща на SIEPM 

 
 

 

София, България 

Международна конференция “Религиозната толерантност,” доклад: 

Православие и толерантност 

 

Кьолн, Германия 

Медиевистична среща на SIEPM 

 

София, България 

Конференция “Християнство и демокрация,”  
доклад върху: Проблеми на Българската Православна 
Църква. 

 

София, България 

Философска конференция,  
доклад върху: Тяло и телесност при ранните  
църковни Отци 

Април 2005 

Март 2005 

Март 2005 

Дек 2004 

Септ 2004 

Окт. 2002 

Септ 2002 

Март 2002 



 

гр. София, България 

Политическа конференция: Свобода, солидарност, справедливост: 

ориентири за икономическата и социална политика в обединяваща се 

Европа. Значение на средната класса. Доклад върху 

Ценностните основания на средната класа Konrad Adenauer 

Stiftung 

 
 

Leeds, United Kingdom 

Orthodox Christianity and Contemporary Europe, 
paper: Theology of the Church Edifice. 
 

София, България 

Добри Христов и българският ХХ век, 
доклад върху: Основни различия между 
Православната и католическата интерпретация 
на Литургията. 
 

Кьолн, Германия 

History and Apocalypse 
 

София, България 

Философска конференция, доклад върху:  
Споровете във връзка с булата Unam Sanctam  
в двора на Филип ІV. 
 

Кьолн, Германия 

The Philosophy of Thirteenth Century 
 

Варна, България 

Религия и изкуство в европейската културна традиция (Летни 
научни срещи - Варна'98),  
доклад върху: “Литургическата” трансформация  
на времето в църковното изкуство. 

 

Erfurt, Germany 

10th International Congress for Medieval Philosophy/  
What is Philosophy in the Middle Ages? 
 

Благоевград, България 

Православието и западната метафизика, 
доклад върху: Богословския смисъл на  
Рубльовата икона - Ветхозаветна Св. Троица. 
 

Кьолн, Германия 

‘Space’ in The Middle Ages. 
 

Февр.2002 

Юни 2001 

Септ 2000 

Септ 2000 

Юли 2000 

Септ 1998 

Юни 1998 

Авг. 1997 

Юни 1997 

Септ 1996 



Благоевград, България 

Благо.Красота.Светлина. (доклад) 
 

И з б р а н и  п р е в о д и  

 
Владимир Лоски,  „Съблазните на църковното съзнание” в: Християнство и 

култура, 2/14 2005 г.  

Антанас Мацейна, „Християнският смисъл на историята,” в: Християнство и 

култура, 2/14 2005 

Прот. Александър Шмеман, „Три беседи,” в: Християнство и култура 1/13 2005  

Сергей Аверинцев, „Из последните му работи,” в: Християнство и култура 2/ 10 

2004  

Митроп. Антоний Сурожский, „Бог под въпрос,” в: Християнство и култура 1/9 

2004  
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