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Бойка Петрова Мирчева
Ул. Беловодски път № 15, София 1616
0878879038
Проучвания върху изворите за Кирил и Методий и техните ученици.
Издирване, изследване и издаване на средновековни славянски текстове.
mircheva.boyka@abv.bg
mircheva.boyka@gmail.com

Националност
Дата на раждане
Пол

България
10.11.1957
Жена

Трудов стаж
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата
на работа

2006-2014 г.
Доцент
Изследователска дейност
Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките
София, ул. „Московска“ №13
Проучвания върху изворите за Кирил и Методий и техните ученици.
Подготовка на Опис на преписите на славянските кирилометодиевски извори.
Идентификация, изследване и издание на преписите на Успение Кирилово, Службата за
Климент Охридски.
Изследвания върху оригиналната старобългарска богослужебна поезия. Издирване и
публикуване на преписи на Службата за Кирил, Канона за Димитър Солунски.
Изследвания върху възникването и развоя на култовете към светците в Средновековна Европа.
Изследване на култа към св. Еразъм Охридски (Формийски).
1996 - 2006 г.

Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
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Главен асистент в Кирило-Методиевския научен център при БАН
Изследователска дейност
Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките
София, ул. „Московска“ №13
Проучвания върху изворите за Кирил и Методий и техните ученици, по-специално върху
Службата за Кирил Философ и Канонът за Кирил и Методий. Защита на дисертация на тема
"Службата за Кирил и Канонът за Кирил и Методий в славянската книжнина" и издаване на книга
със същото заглавие през 2000 г.
Изследвания върху оригиналната старобългарска богослужебна поезия - преписите на Канона
за Димитър Солунски и изследване на култа към него на Балканите.

Бойка Петрова Мирчева

Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

1990 -1996 г.
Асистент в Кирило-Методиевския научен център при БАН
Изследователска дейност
Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките
София, ул. „Московска“ №13
Издирване, изследване и издаване на средновековни славянски текстове - преписи на
славянски километодиевски извори.
1982 -1990 г.
Проучвател в Кирило-Методиевския научен център при БАН
Изследователска дейност
Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките
София, ул. „Московска“ №13
Проучвания върху славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици.
Изработване и издаване на Предварителен списък на славянските кирилометодиевски извори.

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Октомври 1975 – октомври 1980
Магистър
Българска филология, придобита педагогическа правоспособност
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Философски славянски филологии,
специалност българска филология
Октомври 1975 – октомври 1980
Втора специалност – история
Придобита педагогическа правоспособност
История
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Исторически факултет

Септември 1972 – май 1975
Общообразователен профил - руски език, английски език
7 СОУ "Св. Седмочисленици" ("Г. Димитров") - София

Лични умения и компетенции
Майчин език
Чужди езици

Български
Руски, италиански

Самооценяване

Разбиране

Разговор
Участие в разговор

Писане

Европейско ниво (*)

Слушане

Четене

Руски език

С-1

С-1

С-1

С-1

С-1

Италиански език

С-1

С-1

С-1

С-1

С-1

(*) Единни европейски критерии за познания по езици
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Самостоятелно
устно изложение

Социални умения и компетенции

Организационни умения и
компетенции
Технически умения и компетенции
Компютърни умения и
компетенции
Други умения и компетенции

Умения за работа в екип и способност за съгласуване на дейности и преодоляване на
напрежения в екипа или между партньорски организации, между участници в дискусии и
дебати.
Умения за създаване на партньорства и разширяване мрежите на работа
Умения за работа в екип, ръководство и координация на екипи.
Машинопис, работа с офис-техника
Добра компютърна грамотност:
Microsoft Office - Windows, Excel, Word, Outlook и Интернет-приложения
Участие в няколко проекта, някои от които с международно участие:
УЧАСТНИК
1.„Извори за живота и делото на Кирил и Методий“ по договор с Националния фонд „Научни
изследвания“ с международно участие (1992–1995 г.); след завършването му награден от
фонда.
2. “Осъвременяване на научно-информационния комплекс в областта на Кирило-Методиевското
културно наследство” (2007-2009), по договор с Фонд “Научни изследвания”;
3. „Кирило-Методиевското културно наследство и неговите български и европейски измерения“
(2009-2011) по договор с Фонд „Научни изследвания“ с международно участие;
4.„Славянското литургическо творчество в България и в Русия (с Института за руски език „В. В.
Виноградов“ на РАН в Москва, 2002–2005 г., по спогодбата между РАН и БАН,
5."Biblia Patristica Slavonica: IX—X в." (с Института за руска литература – Пушкински дом на РАН
в Санкт Петербург,(2002–2005 г.),
6. „Византия и славяните: контакти и традиция (с Института по история на Словашката АН в
Братислава, 2003–2005 г. по спогодбата между БАН и Словашката АН,
7. „Кирило-Методиевското наследство и националната идентичност на българите и словаците" І.
(с Института по славистика “Ян Станислав” на Словашката АН в Братислава, 2008–2010 г., по
спогодбата между БАН и Словашката АН)
8. „Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти между
европейския Изток и Запад през Средновековието” (2006-2008) по договор с фонд „Научни
изследвания”;
9. “Осъвременяване на научно-информационния комплекс в областта на Кирило-Методиевското
културно наследство” (2007-2009), по договор с Фонд “Научни изследвания”;
10. „Кирило-Методиевското културно наследство и неговите български и европейски измерения“
(2009-2011) по договор с Фонд „Научни изследвания“ с международно участие.
РЪКОВОДИТЕЛ
1. Ръководител на проект „Кирило-Методиевското наследство и националната идентичност на
българите и словаците" ІІ. (с Института по славистика “Ян Станислав” на Словашката АН в
Братислава, 2011-2013 г.
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